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I. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

1. Introdución 
O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de 

comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación 

cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos 

ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir 

sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e 

recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao 

coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, 

xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e 

social, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio 

literario e cultural que estas propician. 

O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, é un 

documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre 

o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados 

e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que 

transcende o concepto de multilingüísmo. A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter 

xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira específica, os enfoques plurais 

transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras 

artificiais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos 

estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que 

posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra 

do ámbito educativo. O/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñecementos e experiencias 

lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra 

lingua diferente.  

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social 

esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no 

recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e 

o respecto dos dereitos fundamentais. 

No contexto escolar, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os 

contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas 

actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 

proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen 

incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou 

léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura 

desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; e o coñecemento das 

normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e 

sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da 

lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente 

de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que 

cómpre atender e dinamizar adecuadamente. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co 

nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización 

adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias 

de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque 

metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas 

linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con 

que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o 

desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar.  

No caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, aínda que cada 
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lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, hai 

determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, 

precisan ben seren abordados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados 

e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar 

innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, as áreas de Lingua Castelá e 

Literatura e de Lingua Galega e Literatura deben organizar o seu labor nun currículo integrado, 

que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a 

existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repetición 

de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura 

ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e 

especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos 

orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüís- 

tica. 

Tamén é desexable que haxa unha coordinación entre o profesorado das linguas cooficiais e o de 

linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas 

ambientais, e para unificar a terminoloxía.  

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel 

fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo 

doutras linguas. Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e 

para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas 

linguas que o alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o 

coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual. 

A materia de Lingua Castelá, xunto coas demais áreas lingüísticas, ten como obxectivo o 

desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. A estruturación do pensamento do ser humano faise a 

través da linguaxe; de aí que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz 

instrumento de aprendizaxe. 

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas vaian 

adquirindo as habilidades necesarias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar 

discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente 

interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa capaz de 

entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e 

formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de estratexias de lectura. Así mesmo, a 

escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir de 

borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo. 

O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos 

lingüísticos que regulan a comunicación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos 

como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base para o uso 

correcto da lingua. 

O bloque de "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos/das escolares lectores/as 

cultos/as e competentes, implicados/as nun proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a 

vida. É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias 

próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva coa de textos literarios e obras completas 

representativas da literatura en español. 

 

2. Contextualización 
A presente programación está elaborada para ser desenvolvida no IES Isidro Parga Pondal, centro 

situado en Carballo que conta coa seguinte oferta formativa: 

 Educación Secundaria Obrigatoria. 

 Bacharelato (nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais). 

 Formación Profesional: un ciclo formativo de grao superior da familia profesional de Informática: 
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Administración de Sistemas Informáticos en rede.  

 Educación de Persoas Adultas: EBI, ESA: nivel I e II, 1º e 2º de bacharelato na modalidade de 

Ciencias e Tecnoloxía e materias comúns do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais.  

 Aula Mentor. 

 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto por cinco profesores con destino 

definitivo no centro e unha profesora interina encargados, durante este curso 2021-22, da docencia nos 

seguintes niveis: 

 

- Irma Banet Serantes ten asignados o nivel de 1º A e B de Bacharelato, 2º A e B de Bacharelato  e 

2º A da ESO. Tamén se encarga da coodinación do equipo da Biblioteca. 

- Isabel Ortiz Rey imparte clase en todo o nivel de 3º da ESO,  e 1º A e E da ESO. 

- Diego Pardo Amado imparte a materia de Lingua Castelá en 2º B, C, D e E da ESO e o grupo de 

1º D da ESO. 

- María del Carmen Sanjurjo ten docencia na quenda de nocturno en 1º e 2º de Bacharelato de 

Adultos e tamén na ESPA I-II e na ESPA III-IV. Tamén ocupa o cargo de Xefa de Departamento. 

- Carlos Turnes Rieiro imparte clase en todo o nivel de 4º da ESO, e os grupos de 1º B e C da ESO.  

 

A presente programación elabórase no marco lexislativo da LOMCE (Lei orgánica 8/2013 de 9 de 

decembro) e axústase ao Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obligatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

II. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

As competencias conceptualízanse como un «saber facer» que se aplica a unha diversidade de 

contextos académicos, sociais e profesionais. Para que a transferencia a distintos contextos sexa posible 

resulta indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas competencias e a vinculación deste 

coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran. En resumo, as competencias son as capacidades 

para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. O valor das 

competencias clave é evidente, xa que son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e 

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. 

O coñecemento competencial integra un coñecemento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos e feitos (coñecemento declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás destrezas, 

referidas tanto á acción física observable como á acción mental (coñecemento procedemental-saber 

facer); e un terceiro compoñente que ten unha grande influencia social e cultural e que implica un 

conxunto de actitudes e valores (saber ser). 

Dado que a aprendizaxe baseada en competencias se caracteriza pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-aprendizaxe competencial débese abordar desde 

todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, 

tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais. O seu dinamismo reflíctese en que as 

competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican 

un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso. Ademais, esta aprendizaxe implica unha formación integral das persoas que, ao 

finalizaren a etapa académica, serán quen de transferir aqueles coñecementos adquiridos ás novas 

instancias que aparezan na opción de vida que elixan. Así, poderán reorganizar o seu pensamento e 
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adquirir novos coñecementos, mellorar as súas actuacións e descubrir novas formas de acción e novas 

habilidades que lles permitan executar eficientemente as tarefas, favorecendo unha aprendizaxe ao longo 

de toda a vida. 

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

 

CCL: Comunicación lingüística. 

CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .  

CD: Competencia dixital.  

CAA: Aprender a aprender.  

CSC: Competencias sociais e cívicas.  

CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

CCEC: Conciencia e expresións culturais.  

 

O currículo desta materia, ao ter como meta o desenvolvemento da capacidade para interactuar de 

forma competente mediante a linguaxe nas diferentes esferas da actividade social, contribúe dun modo 

decisivo ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman a competencia en comunicación 

lingüística. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e a capacidade 

para tomar a lingua como obxecto de observación, aínda que se adquiren desde unha lingua, transfírense e 

aplican á aprendizaxe doutras. Esta aprendizaxe contribúe, á súa vez, a acrecentar esta competencia sobre 

o uso da linguaxe en xeral.  

Apréndese a falar e a escoitar e a ler e escribir, para a interacción comunicativa, pero tamén para 

adquirir novos coñecementos. A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de 

representación do mundo e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á 

construción de coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente coa competencia básica de 

aprender a aprender. Así mesmo, os contidos de reflexión sobre a lingua recollen un conxunto de saberes 

conceptuais (metalinguaxe gramatical) e procedimentais (capacidade para analizar, contrastar, ampliar e 

reducir enunciados mediante o uso consciente de certos mecanismos gramaticais, substituír elementos do 

enunciado por outros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa 

unha mesma idea, diagnosticar erros e reparalos, etc.) que se adquiren en relación coas actividades de 

comprensión e composición de textos e que se reutilizan para optimizar a aprendizaxe lingüística, é dicir, 

para aprender a aprender lingua.  

Por outra banda, aprender a usar a lingua é tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión, xa que unha das funcións da linguaxe é regular e orientar a nosa 

propia actividade. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas contribúe a progresar na iniciativa 

persoal e espírito emprendedor e na regulación da propia actividade con progresiva autonomía.  

A materia contribúe á competencia dixital ao ter como unha das súas metas proporcionar coñecementos e 

destrezas para a procura e selección de información relevante de acordo con diferentes necesidades, así 

como para a súa reutilización na produción de textos orais e escritos propios. A procura e selección de 

moitas destas informacións requirirá, por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou a utilización de 

Internet; a realización guiada destas procuras constituirá un medio para o desenvolvemento da 

competencia dixital. A iso contribúe tamén o feito de que o currículo inclúa o uso de soportes electrónicos 

na composición de textos de modo que poidan abordarse máis eficazmente algunhas operacións que 

interveñen no proceso de escritura (planificación, execución do texto, revisión) e que constitúen un dos 

contidos básicos desta materia. Tamén poden contribuír ao desenvolvemento desta competencia o uso 

nesta materia dos novos medios de comunicación dixitais que implican un uso social e colaborativo da 

escritura e dos coñecementos.  

A aprendizaxe da lingua concibido como desenvolvemento da competencia comunicativa 

contribúe decisivamente ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, entendidas como un 

conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o entendemento entre as 

persoas. En efecto, aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a comprender o que estes 

transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra banda, a educación lingüística ten un 

compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a constatación da variedade dos usos da 
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lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas as linguas como igualmente aptas para 

desempeñar as funcións de comunicación e de representación. Tamén se contribúe desde a materia a esta 

competencia na medida en que se analizan os modos mediante os que a linguaxe transmite e sanciona 

prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, co obxecto de contribuír á erradicación dos usos 

discriminatorios da linguaxe.  

Dentro desta materia, a lectura, interpretación e valoración das obras literarias contribúen de forma 

relevante ao desenvolvemento dunha competencia en conciencia e expresións culturais, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións 

esenciais do ser humano. A súa contribución será máis relevante en tanto se relacione o aprecio das 

manifestacións literarias con outras manifestacións artísticas, como a música, a pintura ou o cine. Tamén 

se contribúe a esta competencia procurando que o mundo social da literatura (autores, críticos, acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos ou a presenza do literario na prensa) adquira sentido para o alumnado.  

Aínda que dun xeito moito máis secundario, a materia de Lingua Castelá podería contribuír ao 

desenvolvemento da competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía a través da interpretación e 

explicación de gráficas, diagramas, etc.; o traballo con textos especializados do ámbito científico ou 

tecnolóxico; ou certas operacións de clasificación e estruturación da información. Por outra banda, a 

análise das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais implica o manexo do pensamento lóxico e a 

aplicación dun método rigoroso. 

III. OBXECTIVOS DE ETAPA. 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 

capacidades que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 

demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática.  

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

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

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos 

sexistas e resolver pacificamente os conflitos.  

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 

adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.  

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia.  

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades.  

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura.  

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
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persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.  

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

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

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 

súa conservación e mellora.  

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 

exercicio deste dereito.  

n. Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 

pertencentes a comunidade lusófona.  
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1.- CONTIDOS. 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 Escoita activa e observación das normas básicas que favorecen a comunicación. 

 Participación en debates, coloquios e conversas espontáneas respectando as normas básicas 

de interacción, intervención e cortesía que regulan estas prácticas orais. 

 Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción e 

a avaliación de textos orais. Aspectos verbais e non verbais. 

 Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: planificación 

do discurso, prácticas orais formais e informais, e avaliación progresiva. 

 Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: Ler e escribir. 

 Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos escritos de ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e de ámbito social. 

 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías da 

información e da comunicación como fonte de obtención de información. Educación para o 

uso, o tratamento e a produción de información. 

 Coñecemento e uso das técnicas e estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización da información, redacción e revisión do 

texto. A escritura como proceso. 

 Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, co educativo ou 

escolar e co social. 

 Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de textos dialogados. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

 Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección. 

 Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz. 

 Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital sobre o uso da 

lingua. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da persoa que 

fala ou escribe. Expresión da obxectividade e da subxectividade a través das modalidades 

oracionais e as referencias internas ao emisor e ao receptor nos textos. 

 Identificación dos constituíntes básicos da oración: suxeito e predicado. 

 Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 Recoñecemento da diversidade lingüística propia do ámbito persoal, social e mediático. 

 Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver 

unha competencia comunicativa integrada. 
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Bloque 4. Educación literaria. 

 Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte 

de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

 Coñecemento das convencións e elementos básicos do xénero narrativo, lírico e dramático. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos utilizando as 

convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN ENTRE 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN) E 
COMPETENCIAS CLAVE.  
 

Esta temporalización é orientativa e poderá verse modificada polo profesor para adaptala ao 

proceso de ensino-aprendizaxe (tendo en conta as características do alumnado, o libro de texto 

empregado, ou apuntamentos, e a metodoloxía de cada docente). Cada unidade didáctica ocupará ao 

redor de 24 sesións nas que se alternarán contidos dos catro bloques. 

 

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse cunha ampla variedade de probas ou a través da 

observación na aula, adaptando sempre os instrumentos e procedementos de avaliación non só ás 

características específicas de cada estándar, senón tamén ás circunstancias do proceso de ensino-

aprendizaxe: características grupais e individuais, momento do curso e da unidade didáctica... 

Preténdese flexibilizar o proceso de avaliación e integralo dun xeito coherente no proceso de 

ensino-aprendizaxe. Así, estableceranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Observación directa (OD): inclúe as intervencións en clase e as actividades do caderno 

sobre calquera dos contidos traballados este curso.  

 

Proba escrita (PE): proba escrita, traballo ou exame sobre diferente contidos: comprensión, 

interpretación e identificación de trazos caracterizadores de distintos tipos de textos, elaboración de 

resumos cun estilo propio, elaboración de textos de tipoloxía diversa. Exercicios de ortografía, 

recoñecemento e caracterización das distintas categorías gramaticais, mecanismos de cohesión, 

modalidades da oración. Comprensión dun texto literario, coñecemento e identificación das 

características e elementos dos xéneros narrativo, lírico e dramático.  

 

Proba Oral (PO): Resumo oral e análise dun texto escrito ou audiovisual, explicación de 

textos de diferente tipo ou da tradición literaria, debates, observación dos intercambios orais 

espontáneos que xorden na aula, narración oral dun feito de actualidade, exposición oral 

individualizada. 
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2. 1. Unidade didáctica 1. Temporalización: Primeiro parcial do primeiro trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
  [grao de consecución] 
e  Indicadores de logro 

 

Competenci

as clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou escolar e co 
social. 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD, PE 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

 - Elabora textos narrativos e aplica os coñecementos sobre o xénero 
narrativo (narrador, personaxes, organización, marcadores 
espaciais e temporais).[80%] 

▪ CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: o substantivo 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Recoñece os substantivos nos textos e analiza as súas 
características e usos. 

- Recoñece e aplica mecanismos de formación de palabras. 

 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 
textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e 
audiovisuais.[80%] 
- Emprega correctamente os signos de puntuación: o punto e a 
coma. 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

 

▪ CCL 
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2. 2. Unidade didáctica 2. Temporalización: segundo parcial do primeiro trimestre. 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses.[80%] 

-- Le textos narrativos de forma comprensiva, coñece as súas 
características básicas (narrador, personaxes, espazo e tempo) e 
descríbeo empregando as súas propias palabras e achegando 
exemplos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas compañeiras.[80%] 

- Amosa interese pola obra de lectura proposta e comparte a súa 
experiencia co resto de grupo-clase. 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa.[80%] 

- Compón textos narrativos a partir de modelos e incorpora trazos 
orixinais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
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▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou escolar e co 
social. 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD, PE 

▪  LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. [80%] 

 - Comprende o modelo textual da narración e da noticia, é quen de 
seguilo producindo textos con trazos persoais. 

 LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 
[80%] 

 - Comprende os modelos textuais narrativos e da noticia e é quen 
de seguilos producindo textos con trazos persoais. 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

- Identifica en textos os determinantes e os pronomes,  e corrixe a 

maioría de incorreccións de xeito autónomo.  
▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 

en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. [80%] 
- Coñece e emprega correctamente os signos de puntuación 
(dous puntos, punto e coma, puntos suspensivos). 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 

 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses. [80%] 

- Le textos narrativos de forma comprensiva, coñece as súas 
características básicas (subxéneros) e descríbeos empregando as 
súas propias palabras e achegando exemplos. 

 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

- Compón textos narrativos a partir de modelos e incorpora trazos 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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2. 3. Unidade didáctica 3. Temporalización: primeiro parcial do segundo trimestre. 

orixinais. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables    
[grao de consecución] 
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou escolar e co 
social. 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD, PE 

▪  LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. [80%] 

 - Comprende o modelo textual da descrición, é quen de seguilo 
producindo textos con trazos persoais. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 
[80%] 

 - Comprende os modelos textuais descritivos (obxectividade-
subxectividade. Descrición de persoas, e lugares), e é quen de 
seguilos producindo textos con trazos persoais. 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Identifica en textos os adxectivos, coñece as súas 
características e corrixe a maioría de incorreccións de xeito 
autónomo. 

- Identifica a raíz e a desinencia nas formas verbais . 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

 

▪ CCL 
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elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.[80%] 
- Coñece e emprega correctamente as normas de acentuación. 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e escritas.[80%] 

- Produce textos correctos empregando correctamente as formas 
verbais. 

 

 

 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses.[80%] 

- Le textos líricos de forma comprensiva, coñeces as súas 
características básicas (temas, linguaxe simbólico, figuras 
literarias), e descríbeos empregando as súas propias palabras e 
achegando exemplos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas compañeiras.[80%] 

- Amosa interese pola obra de lectura proposta e comparte a súa 
experiencia co resto de grupo-clase. 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa.[80%] 

▪ Compón textos poéticos a partir de modelos e incorpora trazos 
orixinais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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2.4. Unidade didáctica 4. Temporalización: segundo parcial do segundo trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables    
[grao de consecución] 
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou escolar e co 
social. 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD, PE 

▪  LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo.[80%] 

 - Comprende o modelo textual do diálogo, é quen de seguilo 
producindo textos con trazos persoais. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 
[80%]. 

 - Comprende os modelos textuais dialogados e explicativos e é 
quen de seguilos producindo textos con trazos persoais. 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Identifica en textos as formas verbais e corrixe a maioría de 
incorreccións de xeito autónomo. 

- Coñece e emprega correctamente a conxugación verbal nos seus 
escritos. 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.[80%] 
- Coñece e emprega correctamente as normas de acentuación, 
incluídos os ditongos e tritongos. 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e escritas.[80%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

 

▪ CCL 
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- Produce textos correctos empregando gran variedade de tempos 
verbais. 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses.[80%] 

- Le textos líricos de forma comprensiva, coñece as súas 
características básicas (rima, ritmo, figuras literarias, tipos de 
estrofas e poemas), e descríbeos empregando as súas propias 
palabras e achegando exemplos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas compañeiras.[80%] 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa.[80%] 

- Compón textos poéticos a partir de modelos e incorpora trazos 
orixinais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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2. 5. Unidade didáctica 5. Temporalización: primeiro parcial do terceiro trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables    
[grao de consecución] 
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ n 

▪ B2.1. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
escritos de ámbito persoal, educativo 
ou escolar, e de ámbito social. 

▪ B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade 
que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 
procesos de aprendizaxe.[80%] 
 

 

▪ CCL 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou escolar e co 
social. 

▪ B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD, PE 

▪ LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo.[80%] 

- Elabora textos notas, avisos e cartas, e textos instrutivos, identifica 
ideas principais e secundarias e pode interpretalos e valoralos 
cunha serie de preguntas. 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 
[80%] 

- Comprende o modelo textual instrutivo, é quen de seguilo 
producindo textos con trazos persoais. 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Identifica en textos adverbios, preposicións e conxuncións e corrixe 
a maioría de incorreccións de xeito autónomo. 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 
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gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

escritas e audiovisuais.[80%] 
- Aplica correctamente as normas de acentuación de hiatos e 
palabras monosílabas 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses.[80%] 

- Le textos dramáticos de forma comprensiva, discirne as súas 
características básicas e descríbeos empregando as súas propias 
palabras e achegando exemplos. 

 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas compañeiras.[80%] 

- Amosa interese pola obra de lectura proposta e comparte a súa 
experiencia co resto de grupo-clase. 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa.[80%] 

- Compón textos dramáticos a partir de modelos e incorpora trazos 
orixinais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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2.6. Unidade didáctica 6. Temporalización: segundo parcial do terceiro trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou escolar e co 
social. 

▪ B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD, PE 

▪ LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo.[80%] 

- Comprende o modelo textual normativo, e é quen de seguilo 
producindo textos con trazos persoais. 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 
[80%]. 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.[80%]  
- Coñece e emprega correctamente o til diacrítico. 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.6. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se 

▪ B3.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 

▪ LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 

▪ CCL 

▪ CAA 
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utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes 
no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

OD, PE 

lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.[50%] 

- Participa activamente en proxectos plurilingües manifestando unha 
actitude positiva. 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B3.7. Recoñecemento da diversidade 
lingüística propia do ámbito persoal, 
social e mediático. 

▪ B3.6. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial 
atención á realidade do centro docente e do ámbito social do 
alumnado. 

OD, PE 

▪ LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu 
grupo, do centro docente e do seu ámbito social próximo.[50%] 

- Coñece e valora a realidade lingüística galega e achega 
experiencias propias. 

▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.8. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB3.7.1. 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.[80%] 

- Distingue o suxeito e o predicado na oración. 

- Relaciona os coñecementos das distintas linguas dun xeito 
progresivamente autónomo. 

▪ CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses.[80%] 

- Le textos dramáticos de forma comprensiva, discirne as súas 
características básicas e descríbeos empregando as súas propias 
palabras e achegando exemplos. 

 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas compañeiras.[80%] 

 

▪ CCEC 
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2.7. Unidade didáctica 7. Temporalización: todo o curso. 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa.[80%] 

- Compón textos teatrais a partir de modelos e incorpora trazos 
orixinais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Escoita activa e observación 
das normas básicas que favorecen a 
comunicación. 

▪ B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de 
textos orais. 

▪ OD 

▪ LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, 
intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 
intercambio comunicativo oral. [50%] 

- Mantén unha intervención activa, respectando as quendas e 
achegando comentarios construtivos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.2. Participación en debates, 
coloquios e conversas espontáneas 
respectando as normas básicas de 
interacción, intervención e cortesía 
que regulan estas prácticas orais. 

▪ B1.2. Valorar a importancia da conversa na vida social practicando 
actos de fala (contando, describindo, opinando, dialogando, etc.), en 
situacións comunicativas propias da actividade escolar. 

OD 

▪ LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa 
participación.[50%] 

- Amosa interese en achegar a súa opinión e intervención 
respectuosa e construtiva. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ h ▪ B1.3. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de textos 
orais. Aspectos verbais e non verbais. 

▪ B1.3. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das 
producións orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos 
e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

OD, PO 

▪ LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos.  [80%] 

▪ LCLB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de 

▪ CCL 

▪ CAA 

 

▪ CD 
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axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. [50%] 
 

▪ LCLB1.3.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas.[50%] 

 

 

  

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.4. Coñecemento, uso e aplicación 
das estratexias necesarias para falar 
en público: planificación do discurso, 
prácticas orais formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

▪ B1.4. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, 
de xeito individual ou en grupo. 

OD, PO 

▪ LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. [50%] 

- Selecciona un tema con criterio persoal, planifica as ideas 
previamente e exponas con trazos persoais de forma ordenada, 
con dicción clara e modulando a voz. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.5. Creación de textos orais e 
audiovisuais que reproduzan 
situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

▪ B1.5. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación 
potenciando o desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, 
a expresión verbal e non verbal, e a representación de realidades, 
sentimentos e emocións. 

OD, PO 

▪ LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias 
de comunicación.[50%] 

▪ CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ n 

▪ B2.1. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
escritos de ámbito persoal, educativo 
ou escolar, e de ámbito social. 

▪ B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as 
ideas secundarias, comprendendo as relacións entre elas.[80%] 

- Le e comprende de forma global un texto e identifica as ideas 
principais e secundarias cunha serie de preguntas e progresa 
cara unha comprensión autónoma. 

▪ LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade 
que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 
procesos de aprendizaxe.[80%] 
 

▪ LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, 
etc.[50%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Utilización progresivamente 
autónoma da biblioteca escolar e das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como fonte de 
obtención de información. Educación 
para o uso, o tratamento e a 
produción de información. 

▪ B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

OD 

▪ LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de 
información integrando os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos.[80%] 

 

▪ LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos 
ou en versión dixital.[80%] 

▪ CD 

 

 

 

▪ CD 
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▪ LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc.[50%] 

▪ CD 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.3. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión do texto. A 
escritura como proceso. 

▪ B2.3. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

OD, PE 

▪ LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura.[50%] 

▪ CSIE 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou escolar e co 
social. 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD, PE 

▪ LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo.[80%] 

--Comprende o modelo textual, é quen de seguilo producindo textos 
con trazos persoais 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 
[80%] 

▪ LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 
significado dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 
[50%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.3. Manexo de dicionarios e outras 
fontes de consulta en papel e formato 
dixital sobre o uso da lingua. 

▪ B3.2. Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en formato dixital, para resolver 
dúbidas en relación ao manexo da lingua e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

OD 

▪ LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e 
para ampliar o seu vocabulario.[50%] 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.[80%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 
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das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

 - Identifica a maioría de erros ortográficos e gramaticais dun texto e 
corríxeos de xeito autónomo. 
 

  

 

 

▪ h ▪ B3.4. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.3. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto.[80%] 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e da subxectividade a 
través das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.4. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe.  

OD, PE 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou 
subxectividade identificando as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do 
emisor.[80%] 

- Diferenza entre denotación e connotación e identifica case sempre 
a intención comunicativa do emisor. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.6. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes 
no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 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.[50%] 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B3.7. Recoñecemento da diversidade 
lingüística propia do ámbito persoal, 
social e mediático. 

▪ B3.6. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial 
atención á realidade do centro docnete e do ámbito social do 
alumnado. 

OD, PE 

▪ LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu 
grupo, do centro docente e do seu ámbito social próximo.[50%] 

▪ CSC 
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▪ g 

▪ h 

▪ B3.8. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB3.7.1. 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.[80%] 

▪ CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 
▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses.[80%] 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas compañeiras.[80%] 

- -Amosa interese pola lectura como actividade de lecer e comparte 
parte da súa experiencia co resto de grupo-clase 

▪ LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as producións das demais 
persoas.[50%]  

▪ CCEC 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa.[80%] 

- Compón textos a partir de modelos e incorpora trazos orixinais 

▪ LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos.[80%] 

▪ CCL 

▪ CCEC 

 

 

▪ CCEC 

▪ CSIE 
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3.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 
 

Os principios metodolóxicos que rexen o proceso de ensino-aprendizaxe poden resumirse 

nos seguintes puntos: 

1. A atención pola expresión oral e escrita. O texto convértese no principal recurso didáctico. 

O obxectivo deste  bloque é que os alumnos adquiran un método que lles permita traballar 

(falar, escoitar, ler, escribir) con distintos tipos de textos. Ese obxectivo lograrase mediante 

un sistema de tres pasos: 

 Coñecer os distintos tipos de textos, especialmente as súas estructuras ou modos de 

organización. 

 Complementar a teoría coa observación e a análise de textos representativos. 

 Aplicar os coñecementos adquiridos á producción oral e escrita de textos. 

2. A recorrencia e a simultaneidade de contidos ao longo da etapa. Deste xeito se combinan e 

se reiteran ao longo dos catro cursos da etapa obrigatoria os múltiples aspectos da lingua e 

da literatura: vocabulario, gramática, ortografía, análise e comprensión de textos... Para isto 

se propoñen exercicios que reforcen, repasen e amplíen todos os apartados e que potencien a 

reflexión sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se ten 

aprendido. 

3. A integración da lingua e da literatura. O feito de que as lecturas que comezan cada unidade 

sexan, na súa maioría, textos literarios, ten como finalidade que o alumnado empece a 

familiarizarse con este tipo de textos máis complexos. 

4. Unha metodoloxía que potencie o razoamento inductivo e que xunte o traballo individual e 

en grupo. Desta maneira, conseguiremos unha actitude activa e participativa por parte dos 

alumnos e tamén que sexan os propios adolescentes os que constrúan a súa propia 

aprendizaxe. Neste proceso o profesor actúa como guía e non como mero transmisor de 

coñecementos. 

 

O libro de Texto utilizado durante este curso académico será Lengua Castellana y Literatura 1. 

Aula 3D, da editorial Vicens Vives. 

Así mesmo, botarase man cando sexa necesario daquel material audiovisual (canón de vídeo, 

ordenador para proxección de presentacións, etc.) que sirva para complementar e ampliar o estudo 

dos distintos contidos de cada unidade didáctica. Neste sentido tamén é moi importante a presenza 

doutros materiais na aula coma xornais, revistas e textos escritos da vida cotiá dos alumnos. 

Será obrigatoria a lectura de tres obras literarias ao longo do curso. O profesor poderá popoñer, 

asimesmo, outra lectura voluntaria por avaliación. 

 

3.1.- Proxecto lector. 

O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro teñen como finalidade a paulatina 

capacitación do alumnado nas competencias básicas que se pretenden, de cara á súa formación 

como cidadáns activos e solidarios. Dadas as características da materia de Lingua Castelá e 

Literatura na que más do 80 por cento do horario lectivo se traballa con textos (literarios sobre todo, 

pero tamén xornalísticos, expositivos, argumentativos, etc.) as actividades relacionadas coa lectura 

que levan a cabo os alumnos superan os 20 minutos diarios de clase.  

Hai que ter en conta que o fomento e disfrute da lectura xa se contemplan como uns dos 

obxectivos desta etapa na Programación de Lingua Castelá e Literatura. A isto contribuirá a 

presenza de obras de lectura obrigatoria e voluntaria.  
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4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN- OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

A avaliación é continua e individualizada, polo tanto, presupón a observación do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe e a adaptación da metodoloxía empregada ás necesidades, capacidades e ao 

ritmo de traballo dos alumnos. 

Para que a avaliación sexa efectiva o alumnado debe recibir pautas sobre como se lle está  a 

avaliar. Avaliamos para orientar ao alumno, para guiar o seu proceso de aprendizaxe e para que o 

profesorado reflexione sobre aspectos da ensinanza como: recursos, adaptacións, ritmos... 

 

A avaliación ha de vir marcada polos tres momentos que definen o proceso continuo de 

ensino-aprendizaxe: 

 

1) Avaliación inicial: Realízase ao comezo do proceso para obter información sobre a 

situación de cada alumno e alumna, e para detectar a presenza de erros conceptuais que actúen 

como obstáculos para a aprendizaxe posterior. Isto levará unha atención ás súas diferenzas e unha 

metodoloxía adecuada para cada caso. 

2) Avaliación formativa: Tipo de avaliación que pretende regular, orientar e corrixir o 

proceso educativo, ao proporcionar unha información constante que permitirá mellorar tanto os 

procesos como os resultados da intervención educativa. É, xa que logo, a máis apropiada para ter 

unha visión das dificultades e dos procesos que se van obtendo en cada caso. Coa información 

dispoñible valórase se se avanza adecuadamente cara á consecución dos obxectivos expostos. Se 

nalgún momento detéctanse dificultades no proceso, tratarase de pescudar as súas causas e, en 

consecuencia, adaptar as actividades de ensino-aprendizaxe. 

3) Avaliación sumativa: Trátase de valorar os resultados finais de aprendizaxe e comprobar 

se os alumnos e alumnas adquiriron os contidos e competencias básicas que lles permitirán seguir 

aprendendo cando se enfronten a contidos máis complexos. 

 

Seguindo a lexislación vixente, os criterios de avaliación establecidos para o 1º curso da 

ESO son: 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 

 Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais. 

 Valorar a importancia da conversa na vida social practicando actos de fala (contando, 

describindo, opinando, dialogando, etc.), en situacións comunicativas propias da actividade 

escolar. 

 Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia e a cohesión do contido das producións orais propias e alleas, así como os 

aspectos prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

 Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en 

grupo. 

 Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o 

desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, a expresión verbal e non verbal, e a 

representación de realidades, sentimentos e emocións. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  IES Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 1º ESO  31 

 Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 

integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

 Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

 Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

  

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orais e escritos e para a composición e a revisión progresivamente 

autónoma dos textos propios e alleos. 

 Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en 

formato dixital, para resolver dúbidas en relación ao manexo da lingua e para enriquecer o 

propio vocabulario. 

 Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes 

nos textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do discurso. 

 Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe.  

 Identificar o suxeito e predicado na oración simple. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade do centro 

docente e do ámbito social do alumnado. 

 Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 

solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos, e da literatura 

xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

 Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao 

coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 

diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 Coñecer os trazos caracterizadores fundamentais dos xéneros literarios. 

 Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

 

A cualificación global da avaliación será o resultado de ponderar os seguintes apartados: 

 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Con carácter xeral, realizarase como mínimo un exame 

por avaliación sobre os contidos establecidos nesta programación. No caso de realizar duas probas,  

a media de ambas suporá o 70% da nota trimestral. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, etc.: 

15% 
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Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de convivencia do 

centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo estado; a presentación dun 

caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

 

LIBRO DE LECTURA: Destinarase un 15% da cualificación á lectura e axeitada asimilación e 

aproveitamento da mesma. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor proporá unha lectura voluntaria por avaliación que 

pode sumar ata 0.5 puntos á cualificación final do trimestre (sexa esta aprobada ou suspensa). Só 

poderán presentarse ao exame de lectura voluntaria aqueles alumnos que teñan superado a lectura 

obrigatoria. 

 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Nos exames 

descontarase 0,1 puntos por cada falta de ortografía e 0,05 puntos por cada til incorrecto, ata un 

máximo de 2 puntos. As incorreccións ortográficas repetidas penalizan como únicas.Tamén se terá 

en conta a presentación (limpeza, sangría, marxe...), coherencia e expresión empregada nas probas 

escritas podendo penalizarse ata un máximo de 1 punto. 

 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima, una vez feitas as medias e ponderacións 

pertinentes, que se establece como aprobado será un 5. 

 

NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións.  

 

A final de curso, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a recuperación 

das avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que presentarse a un 

exame global de todo o curso.  

 

Tanto nos exames de recuperación de xuño como na avaliación extraordinaria, só se terá en 

conta o exame realizado e non se incluirá ninguna obra de lectura.  

 

O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o 

alumnado que sexa sorprendido copiando, durante os exames ou calquera outra proba avaliable, 

incluso cando isto se demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a proba será 

cualificada cun 0. O plaxio na elaboración de traballos terá a mesma penalización. Queda prohibido 

o uso de bolígrafos borrables.  

 

 

5. ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA. 
 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.   

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as 

relacións entre elas. 

- Le e comprende de forma global un texto e identifica as ideas principais e secundarias cunha serie 

de preguntas e progresa cara unha comprensión autónoma. 

LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  IES Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 1º ESO  33 

situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.[90%] 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

-Comprende o modelo textual, é quen de seguilo producindo textos con trazos persoais 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e 

dialogados, imitando textos modelo.  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.  

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións 

orais, escritas e audiovisuais. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. 

- Produce textos correctos empregando gran variedade de tempos verbais. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e 

os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos 

(elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización 

do contido do texto. 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do emisor. 

- Diferenza entre denotación e connotación e identifica case sempre a intención comunicativa do 

emisor. 

LCLB3.7.1. 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. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas 

aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e coas 

compañeiras. 

-Amosa interese pola lectura como actividade de lecer e comparte parte da súa experiencia co resto 

de grupo-clase 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 

- Compón textos a partir de modelos e incorpora trazos orixinais. 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 
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1.- CONTIDOS. 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e social. 

 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e textos argumentativos. Diálogo. 

 Escoita activa e cumprimento das normas básicas que favorecen a comunicación. 

 Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción e a 

avaliación de textos orais. Aspectos verbais e non verbais. 

 Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: planificación do 

discurso, prácticas orais formais e informais, e avaliación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios e conversas espontáneas respectando as normas básicas de 

interacción, intervención e cortesía que regulan estas prácticas orais. 

 Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir. 

 Coñecemento e uso das técnicas e estratexias necesarias para a comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías da información e da 

comunicación como fonte de obtención de información. Educación para o uso, o tratamento e a 

produción de información. 

 Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización da información, redacción e revisión do texto. A escritura como 

proceso. 

 Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

 Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, e escritura de textos dialogados. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

 Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección. 

 Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz. 

 Comprensión e interpretación dos compoñentes do significado das palabras: denotación e 

connotación. 

 Coñecemento reflexivo das relacións semánticas que se establecen entre as palabras. 

 Observación, reflexión e explicación dos cambios que afectan o significado das palabras: causas e 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da persoa que fala ou 

escribe. Expresión da obxectividade e a subxectividade a través das modalidades oracionais e as 

referencias internas ao emisor e ao receptor nos textos. 

 Identificación e análise dos constituíntes da oración simple. 

 Recoñecemento da diversidade lingüística propia do ámbito persoal, social e mediático. 
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 Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento 

dos seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

 Coñecemento das convencións xenéricas fundamentais da lírica, narrativa e teatro. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, utilizando as convencións 

formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

 

 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, 
CONTIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE (CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN) E COMPETENCIAS CLAVE.  
 

Esta temporalización é orientativa e poderá verse modificada polo profesor para adaptala ao 

proceso de ensino-aprendizaxe (tendo en conta as características do alumnado, o libro de texto 

empregado(ou apuntamentos) e a metodoloxía de cada docente). Para cada unidade didáctica 

empregaranse  unhas 18 sesións nas que se traballarán contidos dos catro bloques.  

 

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse cunha ampla variedade de probas ou a través da 

observación na aula, adaptando sempre os instrumentos e procedementos de avaliación non só ás 

características específicas de cada estándar, senón tamén ás circunstancias do proceso de ensino-

aprendizaxe: características grupais e individuais, momento do curso e da unidade didáctica... Preténdese 

flexibilizar o proceso de avaliación e integralo dun xeito coherente no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Así, estableceranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Observación directa (OD): inclúe as intervencións en clase e as actividades do caderno sobre 

calquera dos contidos traballados este curso.  

 

Proba escrita (PE): proba escrita, traballo ou exame sobre contidos traballados neste curso como 

actividades de comprensión, interpretación e identificación de trazos caracterizadores de distintos tipos de 

textos, elaboración de resumos cun estilo propio, elaboración de textos de tipoloxía diversa. Ortografía, 

recoñecemento e caracterización das distintas categorías gramaticais, mecanismos de cohesión, 

semántica, sintaxe.Comprensión e caracterización de textos literarios, coñecemento das principais 

características temáticas e formais das obras literarias de diferentes xéneros e subxéneros.  

 

Proba Oral (PO): Resumo oral e análise dun texto escrito ou audiovisual, explicación de textos 

de diferente tipo ou da tradición literaria, debates, observación dos intercambios orais espontáneos que 

xorden na aula… 
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2.1. UNIDADE DIDÁCTICA 1. Temporalización: primeiro parcial do primeiro trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución]   
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 
escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto.  [50%] 

- Le textos líricos. 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, 
e pona en relación co contexto. [80%] 
- Reflexiona sobre como nos comunicamos e coñece os 
elementos da comunicación 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 
que favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica. [50%] 

- Comprende a linguaxe poética. 

▪ CCL 

 

 

▪ CCEC 

 

 

 

▪ CMCCT 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

- Coñece os compoñentes morfolóxicos das palabras 

- Recoñece e emprega a familia léxica dunha palabra 

- Recoñece e explica  a diferenza entre enunciado, oración e 
sintagma. 

- Coñece e emprega correctamente os elementos relacionantes 
(preposicións e conxuncións). 

- Diferenza os diferentes  grupos sintácticos e coñece a súa 
organización. 

▪ CCL 
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▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Comprensión e interpretación 
dos compoñentes do significado das 
palabras: denotación e connotación.  

▪ B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa 
extensión para recoñecer e diferenciar os usos obxectivos dos 
subxectivos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.2.1. Diferenza os compoñentes denotativos e connotativos 
no significado das palabras dentro dunha frase ou un texto oral ou 
escrito. [50%] 

 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.4. Coñecemento reflexivo das 
relacións semánticas que se 
establecen entre as palabras. 

▪ B3.3. Comprender e valorar as relacións de igualdade e de 
contrariedade que se establecen entre as palabras e o seu uso no 
discurso oral e escrito. 

OD,PE 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha 
palabra, e explica o seu uso concreto nunha frase ou nun texto 
oral ou escrito. [80%] 

- Presta atención á linguaxe poética 

▪ CCL 

▪ h 

▪ n 

▪ B3.5. Observación, reflexión e 
explicación dos cambios que afectan 
o significado das palabras: causas e 
mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú e eufemismos. 

▪ B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra 
no texto: metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

▪ OD, PE 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico 
das palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito. [80%] 

- Recoñece e explica metáforas e metonimias empregadas na  
linguaxe poética 

 LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que 
afectan o significado global das palabras: tabú e eufemismo.[80%] 

▪ CCEC 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ h ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido 
do texto.  [50%] 

- Recoñece, usa e explica diferentes nexos, en concreto,  
preposicións e conxuncións. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e a subxectividade a 
través das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe.  

OD 

▪ LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 
tempos e modos verbais. [50%] 

 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses. [80%] 

- Le e comprende textos propios do xénero lírico, prestando atención 
á linguaxe poética e aos temas. 

▪ CCL 
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2.2. UNIDADE DIDÁCTICA 2. Temporalización: segundo parcial do primeiro trimestre. 

propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as 
épocas. 

OD 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 
períodos histórico-literarios ata a actualidade.  [80%] 

- Analiza os temas propios do xénero lírico 

▪ CAA 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. [80%] 

- Le unha obra literaria proposta. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

- Elabora textos líricos prestando atención á linguaxe poética e aos 
temas propios deste xénero literario. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b ▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto.  [50%] 

▪ CCL 
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▪ h para a comprensión de textos 
escritos. 

- Diferencia características propias da linguaxe empregada no cine e 
no cómic. 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, 
e pona en relación co contexto. [50%] 
- Coñece as características do cómic. 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 
que favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica. [50%] 
- Reflexiona sobre a lingua empregada no cine.  

 

 

▪ CCEC 

 

 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e social. 
▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos, e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

    OD,PE 

 

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo 
[50%]. 

- Elabora textos descritivos imitando modelos propostos. 

 

 

▪ CCEC 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

- Recoñece e explica os elementos propios do grupo nominal: 
substantivos, pronomes, determinantes e complementos do nome 

- Recoñece os elementos propios do grupo adxectival e o adverbio 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.  [50%] 

- Coñece e explica a formación de substantivos e adxectivos 

- Coñece e aplica as normas ortográficas (b/v) 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Comprensión e interpretación 
dos compoñentes do significado das 
palabras: denotación e connotación.  

▪ B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa 
extensión para recoñecer e diferenciar os usos obxectivos dos 
subxectivos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase ou un 
texto oral ou escrito. [50%] 

- Coñece e emprega correctamente as característicos dos textos 
descrittivos 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.5. Observación, reflexión e 
explicación dos cambios que afectan 

▪ B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra 
no texto: metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico 
das palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito. [80%] 

▪ CCEC 
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▪ n o significado das palabras: causas e 
mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú e eufemismos. 

▪ OD, PE - Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras 
no texto lírico. 

▪ h ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido 
do texto.  [50%] 

- Coñece e explica o uso de determinantes e pronomes como 
mecanismos de referencia interna. 

- Comprende e emprega correctamente a organización do sintagma 
nominal e adxectival 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses.  [80%] 

- Le e comprende textos líricos próximos aos seus intereses 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as 
épocas. 

OD 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 
períodos histórico-literarios ata a actualidade.  [80%] 

- Recoñece e analiza os temas propios do xénero lírico. 

▪ CAA 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

- Redacta textos líricos seguindo o modelo proposto. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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2.3. UNIDADE DIDÁCTICA 3. Temporalización: primeiro parcial do segundo trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 
escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto.  [50%] 

- Le textos dialogados empregando a correcta entoación. 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, 
e pona en relación co contexto. [50%]  
- Recoñece a información implícita e explícita en textos 
expositivos. 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 
que favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica.  [50%] 

- Recoñece o sentido o significado global en textos expositivos. 

▪ CCL 

 

 

▪ CCEC 

 

 

 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e social. 
▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos, e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

    OD,PE 

 

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo 
[50%] 

- Elabora textos dialogados respectando ás convencións gramaticais 
e ortográficas.   

- Escribe textos expositivos imitando o modelo proposto. 

 

 

▪ CCEC 

 

 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

- Recoñece e explica as características dos verbos e a estrutura do 
sintagma verbal (CD, CI, CC) 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 
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das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. [50%] 

- Coñece e explica a formación de verbos e adverbios 

- Coñece e emprega correctamente as normas ortográficas nos 
escritos (g/j) 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e escritas. [50%] 

 

 

 

 

 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e a subxectividade a 
través das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe.  

OD 

▪ LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 
tempos e modos verbais. [50%] 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses.  [80%] 

- Le e comprende obras pertencentes ao xénero narrativo 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as 
épocas. 

OD 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 
períodos histórico-literarios ata a actualidade.  [80%] 

- Recoñece e comenta elementos propios do xénero narrativo: 
narrador, personaxes, espazo e tempo 

- Coñece e analiza ás características dos contos como subxénero 
narrativo. 

▪ CAA 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. [80%] 

- Le a obra literaria proposta para este trimestre. 

 

 

▪ CCL 

▪ CSC 
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2.4. UNIDADE DIDÁCTICA 4. Temporalización: segundo parcial do segundo trimestre. 

a súa autonomía de lectura. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

- Redacta textos narrativos atendendo ás convencións do xénero. 

- Elabora contos seguindo modelos propostos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables 
 [grao de consecución]   
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 
escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, 
e pona en relación co contexto. [50%] 
- Recoñece a información en textos periodísticos: noticia, 
entrevista  e textos de opinión 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 
que favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica. [50%] 
- Recoñece o sentido en textos de opinión propostos para 
analizar. 

▪ CCEC 

 

 

 

▪ CMCCT 

 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións 
explícitas e implícitas nun texto, e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. [80%] 

- Recoñece a información explícita e implícita en textos de opinión. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e social. 
▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

    OD,PE 

 

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo 
[50%] 

 

 

▪ CCEC 
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▪ l instrutivos, expositivos e 
argumentativos, e escritura de textos 
dialogados. 

- Elabora noticias, entrevistas e textos de opinión imitando modelos 
propostos. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

- Coñece e emprega correctamente a estrutura do grupo verbal 
(Atributo, Complemento Predicativo, Complemento de  Réxime e 
Complemento Axente) 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.  [50%] 

- Coñece e emprega correctamente as normas de ortografía (g/j. ll/y) 

- Coñece e explica os tipos de palabras segundo a súa forma. 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e escritas.  [50%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses.  [80%] 

- Le e comprende distintos texto pertencentes ao xénero narrativo (a 
novela). 

 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as 
épocas. 

OD 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 
períodos histórico-literarios ata a actualidade.  [80%] 

- Coñece e explica as características dos subxéneros narrativos: a 
novela. 

 

 

▪ CAA 

▪ h ▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 

▪ CCL 
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2.5. UNIDADE DIDÁCTICA 5. Temporalización: primeiro parcial do terceiro trimestre. 

▪ l 

▪ n 

utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

OD,PE intención lúdica e creativa. [80%] 

- Elabora textos narrativos imitando modelos propostos. 
▪ CCEC 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación. 

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 
escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, 
e pona en relación co contexto. [50%] 
- Recoñece a información implícita e explícita en diferentes textos 
de opinión e textos publicitarios 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 
que favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica. [50%] 
- Analiza de xeito crítico textos de opinión e textos publicitarios. 

▪ CCEC 

 

 

 

▪ CMCCT 

 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións 
explícitas e implícitas nun texto, e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. [80%] 

- Deduce a información e as valoracións implícitas en textos de 
opinión e textos publicitarios 

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e social. 
▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos, e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD,PE 

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo 
[50%] 

- Escribe textos de opinión imitando o modelo proposto. [50%] 

▪ CCEC 

 

 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 
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▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

- Recoñece e explica os de oracións segundo a estrutura do 
predicado. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e a subxectividade a 
través das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe.  

OD 

▪ LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 
tempos e modos verbais. [50%] 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses.  [80%] 

- Le e comprende obras do xénero dramático. 

 

 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as 
épocas. 

OD 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 
períodos histórico-literarios ata a actualidade.  [80%] 

- Coñece e explica as características do xénero dramático.  

- Coñece e analiza as características da traxedia 

▪ CAA 

▪ h ▪ B4.1. Lectura libre de obras da ▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas ▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas  
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2.6. UNIDADE DIDÁCTICA 6. Temporalización: segundo parcial do terceiro trimestre. 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

impresións cos/coas compañeiros/as. [80%] 

- Le a obra de lectura proposta para este trimestre. 

 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

- Elabora textos teatrais seguindo o modelo proposto. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución]   
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 
escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de 
nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico. 
- Emprega dicionarios para enriquecer o seu vocabulario. [50%] 

▪ CCL 

 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, 
etc. [50%] 

▪ CMCCT 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

▪ CCL 
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determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

- Analiza oración aplicando os coñecementos adquiridos ao longo do 
curso. 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. [50%] 

- Coñece e aplica nos seus escritos as normas ortográficas (x, 
c/z/qu/k). 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e escritas.  [50%] 

 

 

▪ CCL 
 
 
 
 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Comprensión e interpretación 
dos compoñentes do significado das 
palabras: denotación e connotación.  

▪ B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa 
extensión para recoñecer e diferenciar os usos obxectivos dos 
subxectivos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase ou un 
texto oral ou escrito. [50%] 

- Recoñece e emprega correctamente as locucións. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B3.9. Recoñecemento da diversidade 
lingüística propia do ámbito persoal, 
social e mediático. 

▪ B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial 
atención á realidade galega. 

OD 

▪ LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. 
[50%] 

▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.10. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de textos. 

OD 

▪ LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 
produción dos textos traballados en calquera das outras. [50%] 

▪ CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses.  [80%] 

- Le e comprende textos propios da comedia. 

 

 

▪ CCL 

▪ h ▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 

▪ CAA 
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2.7. UNIDADE DIDÁCTICA 7. Temporalización: todo o curso. 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

literatura xuvenil como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

sentimento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as 
épocas. 

OD 

períodos histórico-literarios ata a actualidade.  [80%] 

- Coñece e analiza as características da comedia. 

- Coñece e analiza elementos do xénero dramático: personaxes e 
temas. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

- Redacta textos teatrais seguindo as convencións do xénero. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables 
[grao de consecución]    
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: ámbito persoal, 
educativo ou escolar, e social.  

▪ B1.1. Escoitar de forma activa, comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social.  

OD 

▪ LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios 
do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, identificando a 
estrutura, a información relevante e a intención comunicativa 
do/da falante. [50%] 

▪ LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas. [50%] 

▪ LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a 
xerarquía dada. [50%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
textos argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo. 

OD 

▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de 
intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa 
do/da falante, así como a súa estrutura e as estratexias de 
cohesión textual oral. [80%] 

▪ CCL 
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▪ LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas.  [50%] 

▪ LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados 
para localizar o significado de palabras ou enunciados 
descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o 
contexto en que aparece, etc.). [80%] 

▪ LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo as ideas 
principais e integrando a información en oracións que se 
relacionen loxicamente e semanticamente. [80%] 

▪ CCL 

 

▪ CAA 

 

 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.3. Escoita activa e cumprimento 
das normas básicas que favorecen a 
comunicación. 

▪ B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de 
textos orais. 

OD 

▪ LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de 
cada participante nun debate tendo en conta o ton empregado, a 
linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás 
opinións das demais persoas. [80%] 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ h ▪ B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a produción 
e a avaliación de textos orais. Aspectos 
verbais e non verbais. 

- B1.4. Comprender o sentido global de textos orais. 
  OD 

▪ LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. [50%] 

▪ LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e o emprego de 
axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. [50%] 

▪ LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. [50%] 

▪ CSIE 

 

 

▪ CD 

 

 

▪ CAA 

 

 
- g 
 
▪ h 

 

▪ B1.5. Coñecemento, uso e aplicación 
das estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso, 
prácticas orais formais e informais, e 
avaliación progresiva. 
  
  

  

▪ B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, 
de xeito individual ou en grupo. 

   OD,PO 

▪ LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. [80%] 

▪ LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, 
analizando e comparando as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. [80%] 

▪ LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal da lingua nas súas prácticas orais. [80%] 

▪ LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CSC 

 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.6. Participación en debates, 
coloquios e conversas espontáneas 
respectando as normas básicas de 
interacción, intervención e cortesía 
que regulan estas prácticas orais. 

▪ B1.6. Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e 
conversas espontáneas. 

OD,PO 

▪ LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende as instrucións 
do/da moderador/a en debates e coloquios. [50%] 

▪ LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as 
conversas orais axustándose á quenda de palabra, respectando o 
espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as 

▪ CSC 

 

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ B1.7. Creación de textos orais e 
audiovisuais que reproduzan 
situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida. [50%] 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 
escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD, PE 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto.  [50%] 

▪ LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de 
nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico.[50%] 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, 
e pona en relación co contexto. [50%] 

▪ LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 
secundarias, comprendendo as relacións que se establecen entre 
elas.  [50%] 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 
que favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica. [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

▪ CCEC 

 

▪ CCL 

 

▪ CMCCT 

 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións 
explícitas e implícitas nun texto, e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. [80%] 

▪ LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, 
etc. [50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Utilización progresivamente 
autónoma da biblioteca escolar e das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como fonte de 
obtención de información. Educación 
para o uso, o tratamento e a 
produción de información. 

▪ B2.3. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

OD 

▪ LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de 
información integrando os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. [80%] 

▪ LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. [50%] 

▪ CD 

 

 

▪ CD 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión do texto. A 
escritura como proceso. 

▪ B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

OD,PE 

▪ LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. [80%] 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas 

▪ CSIE 

 

 

▪ CCL 
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gramaticais e ortográficas.  [80%] 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e social. 
▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos, e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD,PE 

▪ LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. [80%] 

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 
[50%] 

▪ LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 
significado dos elementos visuais que poden aparecer nos textos 
[50%] 

▪ CCL 

 

▪ CCEC 

 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80%] 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Comprensión e interpretación 
dos compoñentes do significado das 
palabras: denotación e connotación.  

▪ B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa 
extensión para recoñecer e diferenciar os usos obxectivos dos 
subxectivos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase ou un 
texto oral ou escrito. [50%] 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido 
do texto.  [50%] 

▪ CCL 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.8. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 

▪ B3.7. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 

▪ LCLB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

▪ CCL 
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libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes 
no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

OD,PE 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.  [50%] 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses. [80%] 

 

 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as 
épocas. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de 
reflexión observando, analizando e explicando a relación entre 
diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, 
pintura, cine, etc.).[50%] 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a voz, 
apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal.[50%] 

▪ CCL 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ OD,PE 

▪ LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos.[50%] 

 

▪ CAA 
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3.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 
 

Os principios metodolóxicos que roxen o proceso de ensinanza-aprendizaxe poden resumirse nos 

seguintes puntos: 

1. A atención pola expresión oral e escrita. O texto convértese no principal recurso didáctico. O 

obxectivo deste  bloque é que os alumnos adquiran un método que lles permita traballar (falar, 

escoitar, ler, escribir) con distintos tipos de textos. Ese obxectivo lograrase mediante un sistema de 

tres pasos: 

 Coñecer os distintos tipos de textos (narrativos, descritivos, dialogados, expositivos e 

argumentativos), especialmente as súas estructuras ou modos de organización. 

 Complementar a teoría coa observación e a análise de textos representativos. 

 Aplicar os coñecementos adquiridos á producción oral e escrita de textos. 

2. A recorrencia e a simultaneidade de contidos ao longo da etapa. Deste xeito se combinan e se 

reiteran ao longo dos catro cursos da etapa obrigatoria os múltiples aspectos da lingua e da 

literatura: vocabulario, gramática, ortografía, análise e comprensión de textos... Para isto se 

propoñen exercicios que reforcen, repasen e amplíen todos os apartados e que potencien a 

reflexión sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se ten aprendido. 

3. A integración da lingua e da literatura. O feito de que as lecturas que comezan cada unidade 

sexan, na súa maioría, textos literarios, ten como finalidade que o alumnado empece a 

familiarizarse con este tipo de textos máis complexos. 

4. Unha metodoloxía que potencie o razoamento inductivo e que xunte o traballo individual e en 

grupo. Desta maneira, conseguiremos unha actitude activa e participativa por parte dos alumnos e 

tamén que sexan os propios adolescentes os que constrúan a súa propia aprendizaxe. Neste 

proceso o profesor actúa como guía e non como mero transmisor de coñecementos. 

 

O libro de Texto utilizado durante este curso académico será Lengua Castellana y Literatura 2. Aula 

3D, da editorial Vicens Vives. 

Así mesmo, botarase man cando sexa necesario daquel material audiovisual (canón de vídeo, 

ordenador para proxección de presentacións, etc.) que sirva para complementar e ampliar o estudo dos 

distintos contidos de cada unidade didáctica. Neste sentido tamén é moi importante a presenza doutros 

materiais na aula coma xornais, revistas e textos escritos da vida cotiá dos alumnos. 

Será obrigatoria a lectura de tres obras literarias ao longo do curso. O profesor poderá popoñer, 

asimesmo, outra lectura voluntaria por avaliación. 

 

 

3.1.- Proxecto lector. 

O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro teñen como finalidade a paulatina 

capacitación do alumnado nas competencias básicas que se pretenden, de cara á súa formación como 

cidadáns activos e solidarios. Dadas as características da materia de Lingua Castelá e Literatura na que 

más do 80 por cento do horario lectivo se traballa con textos (literarios sobre todo, pero tamén 

xornalísticos, expositivos, argumentativos, etc.) as actividades relacionadas coa lectura que levan a cabo 

os alumnos superan os 20 minutos diarios de clase.  

Hai que ter en conta que o fomento e disfrute da lectura xa se contemplan coma uns dos 

obxectivos desta etapa na Programación de Lingua Castelá e Literatura. A isto contribuirá a presenza de 

obras de lectura obrigatoria e voluntaria. 

4. - CRITERIOS DE AVALIACIÓN-OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

A avaliación da aprendizaxe ha de efectuarse mediante o uso de instrumentos e procedementos 

adecuados ao que se pretende medir ou observar. Os instrumentos e procedementos deben ser variados e 
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orientadores. 

 Para a avaliación do proceso, precísase ser crítico e á vez reflexivo, cuestionando constantemente 

o que se fai, e procurando analizar os principais elementos que poden distorsionar o proceso educativo; 

desta forma poderemos identificar os problemas e intentar pór remedio na medida das nosas 

posibilidades. 

A avaliación ha de vir marcada polos tres momentos, citados anteriormente, que definen o proceso 

continuo de ensino-aprendizaxe: 

 

Seguindo a lexislación vixente, os criterios de avaliación establecidos para o 2º curso da ESO son os 

seguintes: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 

 Escoitar de forma activa, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos 

persoal, educativo ou escolar, e social.  

 Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo- 

 Comprender o sentido global de textos orais. 

 Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

 Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e conversas espontáneas. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

 Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala 

nun proceso de aprendizaxe continua. 

 Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e 

cohesionados. 

 Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 

autónoma dos textos propios e alleos. 

 Recoñecer e clasificar as categorías gramaticais. 

 Recoñecer a estrutura dunha oración e analizar sintacticamente os compoñentes principais. 

 Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e diferenciar os 

usos obxectivos dos subxectivos. 

 Comprender e valorar as relacións de igualdade e de contrariedade que se establecen entre as 

palabras e o seu uso no discurso oral e escrito. 

 Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra no texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú e eufemismos. 

 Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos 

textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do discurso. 

 Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 

no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 Identificar e analizar os constituíntes da oración simple. 

 Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade galega. 
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 B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 

xuvenil, próximas aos propios gustos e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

 Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, 

etc.), como expresión do sentimento humano, analizando e relacionando obras literarias, musicais 

e arquitectónicas, e personaxes, temas, etc. de todas as épocas. 

 Coñecer os trazos caracterizadores básicos do xénero lírico, narrativo e dramático. 

 Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao 

coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes aos 

nosos, reais ou imaxinarios. 

 Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención 

lúdica e creativa. 

 

A cualificación global da avaliación será o resultado de ponderar os seguintes apartados: 

 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Con carácter xeral, realizarase como mínimo un exame por 

avaliación sobre os contidos establecidos nesta programación. No caso de realizar duas probas,  a media 

de ambas suporá o 70% da nota final da avaliación.  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, etc.: 15% 

Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de convivencia do 

centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo estado; a presentación dun 

caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

 

LIBRO DE LECTURA: Destinarase un 15% da cualificación á lectura e axeitada asimilación e 

aproveitamento dunha obra literaria. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor proporá unha lectura voluntaria por avaliación que pode 

sumar ata 0.5 puntos á cualificación final do trimestre (sexa esta aprobada ou suspensa). Só poderán 

presentarse ao exame de lectura voluntaria aqueles alumnos que teñan superado a lectura obrigatoria. 

 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA: Descontarase 0,05 puntos por cada til 

incorrecto e 0.1 polas restantes faltas de ortografía, ata un máximo de 2 puntos. As incorreccións 

ortográficas repetidas penalizan como únicas. Tamén se terá en conta a presentación (limpeza, sangría, 

marxe...), coherencia e expresión empregada nas probas escritas podendo penalizarse ata un máximo de 1 

punto. 

 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima, una vez feitas as medias e ponderacións pertinentes, que 

se establece como aprobado será un 5. 

 

NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións. A final de curso, os alumnos 

que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a recuperación das avaliacións suspensas. No caso de 

non ter superado ninguna delas, terán que presentarse a un exame global de todo o curso.  

 

Tanto nos exames de recuperación de xuño como na avaliación extraordinaria, só se terá en conta o 

exame realizado e non se incluirá ninguna obra de lectura.  
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O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o alumnado que 

sexa sorprendido copiando, durante os exames ou calquera outra proba avaliable, incluso cando isto se 

demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a proba será cualificada cun 0. O plaxio na 

elaboración de traballos terá a mesma penalización. Queda prohibido o uso de bolígrafos borrables. 

 

 

5.- APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA.  
 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 

expositiva e argumentativa, identificando a información relevante, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as estratexias de 

cohesión textual oral.  

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de 

palabras ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o contexto en 

que aparece, etc.).  

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de forma 

clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente.  

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate tendo en 

conta o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das 

demais persoas.  

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  

LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, analizando e comparando as 

similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos.  

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas 

orais.  

LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona en relación co contexto.  

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 

informacións ou valoracións implícitas.  

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.  

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura.  

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.   

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo.  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.  

LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra, e explica o seu uso concreto nunha 

frase ou nun texto oral ou escrito.  

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan o significado global das 

palabras: tabú e eufemismo. 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase ou nun texto 

oral ou escrito.  

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos 

seus gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses.  

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao 

longo de diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade.   

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as.  

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.  
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1- CONTIDOS. 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: persoal, 

educativo ou escolar, e social.  

 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos. 

 Observación, reflexión, comprensión e valoración do sentido global dos debates, os coloquios e as 

conversas espontáneas, da intención comunicativa de cada interlocutor/a, e aplicación das normas 

básicas que os regulan.  

 Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción e a 

avaliación de textos orais. Aspectos verbais e non verbais. 

 Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: planificación do 

discurso, prácticas orais formais e informais, e avaliación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios e conversas espontáneas respectando as normas básicas de 

interacción, intervención e cortesía que regulan estas prácticas orais. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias necesarias para a comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura organizando razoadamente as ideas e 

expóndoas, respectando as ideas das demais persoas. 

 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías da información e da 

comunicación como fonte de obtención de información. Educación para o uso, o tratamento e a 

produción de información. 

 Coñecemento e uso das técnicas e estratexias para a produción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización da información, redacción e revisión do texto. A escritura como 

proceso. 

 Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

 Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de textos dialogados. 

 Interese crecente pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe e como xeito 

de comunicar sentimentos, experiencias, coñecementos e emocións. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección. 

 Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da palabra. Procedementos para 

formar palabras. 

 Recoñecemento, identificación e explicación do uso dos grupos de palabras (nominal, adxectival, 

preposicional, verbal e adverbial) e das relacións que se establecen entre os elementos que os 

conforman no marco da oración simple. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da oración simple: suxeito e 

predicado. Oracións impersoais, activas e pasivas. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

 Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da persoa que fala ou 
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escribe. Expresión da obxectividade e a subxectividade a través das modalidades oracionais e as 

referencias internas ao emisor e ao receptor nos textos. 

 Explicación progresiva da coherencia do discurso, tendo en conta as relacións gramaticais e 

léxicas que se establecen no interior do texto e a súa relación co contexto. 

 Coñecemento das orixes históricas da realidade plurilingüe de España, e valoración como fonte de 

enriquecemento persoal e como mostra da riqueza do noso patrimonio histórico e cultural. 

 Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 

no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento 

dos seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

 Aproximación aos xéneros literarios e ás obras máis representativas da literatura española da 

Idade Media ao Século de Ouro a través da lectura e explicación de fragmentos significativos e, de 

ser o caso, textos completos. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, utilizando as convencións 

formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

 Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a realización de traballos. 

 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, 
CONTIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE (CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN) E COMPETENCIAS CLAVE.  
 

Esta temporalización é orientativa e poderá verse modificada polo profesor para adaptala ao 

proceso de ensino-aprendizaxe (tendo en conta as características do alumnado, o libro de texto empregado 

(ou apuntamentos) e a metodoloxía de cada docente). Nas 18 sesións que se empregarán para cada 

unidade didáctica alternaranse contidos dos catro bloques. 

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse cunha ampla variedade de probas ou a través da 

observación na aula, adaptando sempre os instrumentos e procedementos de avaliación non só ás 

características específicas de cada estándar, senón tamén ás circunstancias do proceso de ensino-

aprendizaxe: características grupais e individuais, momento do curso e da unidade didáctica... Preténdese 

flexibilizar o proceso de avaliación e integralo dun xeito coherente no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Así, estableceranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Observación directa (OD): inclúe as intervencións en clase e as actividades do caderno sobre 

calquera dos contidos traballados este curso.  

 

Proba escrita (PE): proba escrita, traballo ou exame sobre contidos traballados neste curso como 

actividades de comprensión, interpretación e identificación de trazos caracterizadores de distintos tipos de 

textos, elaboración de resumos cun estilo propio, elaboración de textos de tipoloxía diversa. Actividades 

de recoñecemento e caracterización das distintas categorías gramaticais, procedementos de formación de 

palabras e elementos constitutivos, sintaxe da oración simple, mecanismos de coherencia e cohesión, 

variedades xeográficas do castelán. Comprensión e caracterización de textos literarios, coñecemento das 

principais características temáticas e formais das obras desde a Idade Media ata os Séculos de Ouro… 

 

Proba Oral (PO): Resumo oral e análise dun texto escrito ou audiovisual, explicación de textos 

de diferente tipo ou da tradición literaria, debates, observación dos intercambios orais espontáneos...
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2.1. UNIDADE DIDÁCTICA 1. Temporalización: primeiro parcial do primeiro trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[ grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h ▪ B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de textos 
orais. Aspectos verbais e non verbais. 

▪ B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das 
producións orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos 
e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

OD 

▪ LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. [50%] 

- Coñece os tipos de textos e as súas características, e aplica estes 
coñecementos ás súas producións orais. 

- Valora a coherencia nos seus discursos orais. 

▪ CCL 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos escritos propios do ámbito persoal e 
familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 
identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do 
contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado. [80%] 

- Recoñece diversos tipos de textos e coñece as súas 
características, aplicando estes coñecementos ás súas producións 
escritas. 

- Valora a coherencia nos seus textos escritos. 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪  

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

OD, PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Recoñece e explica as características dos enunciados. 

- Recoñece e expliica as características do grupo nominal e dos 
seus compoñentes (substantivos, pronomes e determinantes). 

▪ CCL 
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gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ h ▪ B3.4. Recoñecemento, identificación 
e explicación do uso dos grupos de 
palabras (nominal, adxectival, 
preposicional, verbal e adverbial) e 
das relacións que se establecen entre 
os elementos que os conforman no 
marco da oración simple. 

▪ B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 
adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 
oración simple. 

OD, PE 

▪ LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, 
diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o 
forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración 
simple.[80%] 

- Identifica os grupos nominais e explica os elementos que o forman. 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ a ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto. [80%] 

- Recoñece, usa e explica os elementos que contribúen á coherencia 
na organización do contido do texto. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e a subxectividade a 
través das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 
lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á 
audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente 
ou paciente, oracións impersoais, etc.).[80%] 

- Identifica e usa en textos orais ou escritos os grupos nominais e os 
seus formantes (substantivo, determinante, pronome) para referirse 
ao emisor, ao receptor ou á audiencia. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.8. Explicación progresiva da 
coherencia do discurso, tendo en 
conta as relacións gramaticais e 
léxicas que se establecen no interior 
do texto e a súa relación co contexto. 

▪ B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo 
en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e 
léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos en función da 
intención comunicativa. 

OD, PE 

▪ LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á 
intención comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a 
disposición de contidos.[50%] 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo para lograr 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás súas afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD, PE 

▪ LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo 
o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 
[50%] 

▪ CCL 
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▪ c o desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

 – Valora a obra de lectura proposta para este trimestre. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as.[50%] 

- Fala na clase do libro proposto para este trimestre e comparte ás 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación aos xéneros 
literarios e ás obras máis 
representativas da literatura española 
da Idade Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, textos completos. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PO,PE 

▪ LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, 
en versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura 
da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. [80%] 

- Comprende e explica textos literarios propios da Idade Media, ata o 
século XIV. 

▪ LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, obras da 
Idade Media e dos séculos XII e XIV).[80%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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2.2. UNIDADE DIDÁCTICA 2. Temporalización: segundo parcial do primeiro trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h ▪ B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de textos 
orais. Aspectos verbais e non verbais. 

▪ B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das 
producións orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos 
e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

OD 

▪ LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. [50%] 

-  Coñece propiedades  textuais como a cohesión e a adecuación, e 
aplica estes coñecementos ás súas producións orais. 

▪ CCL 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos escritos propios do ámbito persoal e 
familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 
identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do 
contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado.[80%] 

- Coñece propiedades textuais como a cohesión e a adecuación, e 
aplica estes coñecementos ás súas producións escritas. 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪  

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

OD, PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Recoñece e expliica as características do grupo nominal e dos 
complementos do nome. 

- Recoñece e expliica as características do grupo adverbial e dos 
seus compoñentes. 

▪ CCL 

 

 

 

▪ h ▪ B3.4. Recoñecemento, identificación ▪ B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, ▪ LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, ▪ CCL 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  I.E.S. Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 3º ESO  66 

 

 

 

 

 

 

 

e explicación do uso dos grupos de 
palabras (nominal, adxectival, 
preposicional, verbal e adverbial) e 
das relacións que se establecen entre 
os elementos que os conforman no 
marco da oración simple. 

adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 
oración simple. 

OD, PE 

diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o 
forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración 
simple.[80%] 

▪ - Identifica os grupos nominal e adverbial, e explica os elementos 
que o forman. 

 

 

 

 

▪ a ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto.[80%] 

▪ - Recoñece, usa e explica os elementos que contribúen á 
cohesión  na organización do contido do texto. 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación aos xéneros 
literarios e ás obras máis 
representativas da literatura española 
da Idade Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, textos completos. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PO,PE 

▪ LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, 
en versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura 
da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. [80%] 

- Comprende e explica textos literarios propios da poesía dos 
séculos XV e XVI. 

▪ LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, da 
poesía dos séculos XV e XVI).  [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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2.3. UNIDADE DIDÁCTICA 3. Temporalización: primeiro parcial do segundo trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo 
ou escolar, e social.  

▪ B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social.  

OD 

▪ LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión 
(en concreto, os textos expositivos e argumentativos). [50%] 

▪ CSC 

 

 

 

 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo. 

OD 

▪ LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto 
de vista particular (en concreto, os textos expositivos e 
argumentativos). [50%] 

▪ CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido (en concreto, os textos expositivos e argumentativos). 
[80%] 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ c 

▪ h 

▪ B2.3. Actitude progresivamente crítica 
e reflexiva ante a lectura organizando 
razoadamente as ideas e expóndoas, 
respectando as ideas das demais 
persoas. 

▪ B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo 
de textos a través dunha lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acordo ou desacordo, respectando en todo momento as 
opinións das demais persoas. 

OD, PE 

▪ LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. [50%] 

 

▪ CCL 

 

 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 

▪ B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

▪ LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diversos tipos de 

▪ CCL 
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▪ l persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

▪ B2.7. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

OD,PE argumento, imitando textos modelo.[80%] 

▪ LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas 
exposicións e nas argumentacións. [80%] 

 

 

▪ CCL 

 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

OD, PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Recoñece e expliica as características do grupo verbal e do seu 
núcleo (o verbo e as perífrases verbais). 

- Recoñece e expliica as características do grupo verbal e dos seus 
complementos (CD, CI, CC). 

▪ CCL 

 

 

 

▪ h ▪ B3.3. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da palabra. 
Procedementos para formar palabras. 

▪ B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes 
ás diversas categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non 
flexivas. 

OD, PE 

▪ LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da 
palabra (raíz e afixos), e aplica este coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu 
vocabulario activo.[80%] 

▪ LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, 
distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os 
acrónimos.[80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.4. Recoñecemento, identificación 
e explicación do uso dos grupos de 
palabras (nominal, adxectival, 
preposicional, verbal e adverbial) e 
das relacións que se establecen entre 
os elementos que os conforman no 
marco da oración simple. 

▪ B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 
adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 
oración simple. 

OD, PE 

▪ LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento 
sintáctico do verbo a partir do seu significado, distinguindo os 
grupos de palabras que poden funcionar como complementos 
verbais argumentais e adxuntos. [80%] 

▪ CCL 

▪ a ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 

▪ CCL 
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como léxicos. hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto.[50%] 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.8. Explicación progresiva da 
coherencia do discurso, tendo en 
conta as relacións gramaticais e 
léxicas que se establecen no interior 
do texto e a súa relación co contexto. 

▪ B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo 
en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e 
léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos en función da 
intención comunicativa. 

OD, PE 

 - LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 
diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 
mellora de textos propios e alleos.[50%] 

- CCEC 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo para lograr 
o desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás súas afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD, PE 

▪ LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo 
o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal.  
[50%] 

- Le a obra de lectura proposta para este trimestre. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as.[50%] 

- Fala na clase do libro proposto para este trimestre e comparte ás 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación aos xéneros 
literarios e ás obras máis 
representativas da literatura española 
da Idade Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, textos completos. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PO,PE 

▪ LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, 
en versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura 
da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. [80%] 

- Comprende e explica textos literarios propios do século XV: poesía 
relixiosa e narrativa. 

▪ LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto da 
poesía relixiosa e da narrativa do século XVI). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 

▪ B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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2.4. UNIDADE DIDÁCTICA 4. Temporalización: segundo parcial do segundo trimestre. 

▪ n xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo 
ou escolar, e social.  

▪ B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social.  

OD 

▪ LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión 
(en concreto nos textos argumentativos e textos expositivo-
argumentativo). [50%] 

▪ CSC 

 

 

 

 

 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo. 

OD 

▪ LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto 
de vista particular (en concreto, os textos argumentativos e 
expositivo-argumentativos). [50%] 

▪ CCL 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.3. Observación, reflexión, 
comprensión e valoración do sentido 
global dos debates, os coloquios e as 
conversas espontáneas, da intención 
comunicativa de cada interlocutor/a, e 
aplicación das normas básicas que os 
regulan.  

▪ B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de 
textos orais. 

OD 

▪ LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido global de 
debates, coloquios e conversas espontáneas identificando a 
información salientable, determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa e a postura de cada participante, así como 
as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 
comunicativos formais e os intercambios comunicativos 
espontáneos.[80%] 

▪ CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h ▪ B2.2. Lectura, comprensión e ▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes ▪ LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención ▪ CCEC 
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▪ l interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

formatos e soportes. 

OD, PE 

comunicativa de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido (en concreto, os textos argumentativos e expositivo-
argumentativos). [80%] 

▪ a 

▪ c 

▪ h 

▪ B2.3. Actitude progresivamente crítica 
e reflexiva ante a lectura organizando 
razoadamente as ideas e expóndoas, 
respectando as ideas das demais 
persoas. 

▪ B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo 
de textos a través dunha lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acordo ou desacordo, respectando en todo momento as 
opinións das demais persoas. 

OD, PE 

▪ LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. [50%] 

 

▪ CCL 

 

 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

▪ B2.7. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD,PE 

▪ LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diversos tipos de 
argumento, imitando textos modelo.[80%] 

▪ LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas 
exposicións e nas argumentacións. [80%] 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

OD, PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

- Recoñece e expliica as características do grupo verbal e dos seus 
complementos (CRéx, Atributo, CPred, CAxente,). 

▪ CCL 

 

 

 

▪ h ▪ B3.4. Recoñecemento, identificación 
e explicación do uso dos grupos de 
palabras (nominal, adxectival, 
preposicional, verbal e adverbial) e 
das relacións que se establecen entre 
os elementos que os conforman no 

▪ B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 
adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 
oración simple. 

OD, PE 

▪ LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento 
sintáctico do verbo a partir do seu significado, distinguindo os 
grupos de palabras que poden funcionar como complementos 
verbais argumentais e adxuntos (CRéx, Atributo, CPred, 
CAxente).[80%] 

▪ CCL 
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marco da oración simple. 

▪ h ▪ B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da oración simple: 
suxeito e predicado. Oracións 
impersoais, activas e pasivas. 

▪ B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da 
oración simple.  

OD, PE 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos 
constitutivos da oración simple, diferenciando suxeito e predicado 
e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha 
marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. [80%] 

▪ CCL 

▪ a ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto.[50%] 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e a subxectividade a 
través das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 
lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á 
audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente 
ou paciente, oracións impersoais, etc.).[50%] 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.8. Explicación progresiva da 
coherencia do discurso, tendo en 
conta as relacións gramaticais e 
léxicas que se establecen no interior 
do texto e a súa relación co contexto. 

▪ B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo 
en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e 
léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos en función da 
intención comunicativa. 

OD, PE 

 - LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 
diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 
mellora de textos propios e alleos.[50%] 

 

- CCEC 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación aos xéneros 
literarios e ás obras máis 
representativas da literatura española 
da Idade Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, textos completos. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PO,PE 

▪ LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, 
en versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura 
da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. [80%] 

- Comprende e explica textos literarios de Miguel de Cervantes.. 

- Comprende e explica a lingua literaria do barroco e coñece o seu 
contexto histórico. 

▪ LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, do 
barroco). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCEC 
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2.5. UNIDADE DIDÁCTICA 5. Temporalización: primeiro parcial do terceiro trimestre. 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

▪ CCEC 

▪ CCL 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo 
ou escolar, e social.  

▪ B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social.  

OD 

▪ LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión 
(en concreto, os textos expositivos na prensa). [50%] 

▪ CSC 

 

 

 

 

 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo. 

OD 

▪ LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto 
de vista particular (en concreto, os textos expositivos na prensa). 
[50%] 

▪ CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido (en concreto, os textos expositivos na prensa). [80%] 

▪ CCEC 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  I.E.S. Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 3º ESO  74 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

OD, PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ h ▪ B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da oración simple: 
suxeito e predicado. Oracións 
impersoais, activas e pasivas. 

▪ B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da 
oración simple.  

OD, PE 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos 
constitutivos da oración simple, diferenciando suxeito e predicado 
e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha 
marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. [80%] 

- Recoñece e explica as clases de oracións segundo a estrutura do 
predicado. 

▪ LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e 
explica os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente e 
causa). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 

▪ a ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto.[50%] 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e a subxectividade a 
través das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 
lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á 
audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente 
ou paciente, oracións impersoais, etc.).[50%] 

▪ CCL 

▪ a ▪ B3.8. Explicación progresiva da 
coherencia do discurso, tendo en 

▪ B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo 
en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e 

 - LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 

- CCEC 
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▪ h conta as relacións gramaticais e 
léxicas que se establecen no interior 
do texto e a súa relación co contexto. 

léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos en función da 
intención comunicativa. 

OD, PE 

 

diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 
mellora de textos propios e alleos.[50%] 

 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo para lograr 
o desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás súas afeccións, amosando interese pola lectura. 

OD, PE 

▪ LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo 
o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 
[50%] 

- Le a obra de lectura proposta para este trimestre. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as.[50%] 

- Fala na clase do libro proposto para este trimestre e comparte ás 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación aos xéneros 
literarios e ás obras máis 
representativas da literatura española 
da Idade Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, textos completos. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PO,PE 

▪ LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, 
en versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura 
da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. [80%] 

- Comprende e explica textos literarios propios do barroco: poesía e 
prosa. 

▪ LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, a poesía 
e a prosa do barroco). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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2.6. UNIDADE DIDÁCTICA 6. Temporalización: segundo parcial do terceiro trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 

 
Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 

 
Estándares aprendizaxe avaliables   

[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo 
ou escolar, e social.  

▪ B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social.  

OD 

▪ LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión 
(en concreto, os textos argumentativos na prensa). [50%] 

▪ CSC 

 

 

 

 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo. 

OD 

▪ LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto 
de vista particular (en concreto, os textos argumentativos na 
prensa). [50%] 

▪ CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido (en concreto, os textos argumentativos na prensa). [80%] 

▪ CCEC 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

OD, PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. [80% ] 

▪ CCL 
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gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ a ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto.[80%] 

▪ - Recoñece os mecanismos de deixe personal. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.8. Explicación progresiva da 
coherencia do discurso, tendo en 
conta as relacións gramaticais e 
léxicas que se establecen no interior 
do texto e a súa relación co contexto. 

▪ B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo 
en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e 
léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos en función da 
intención comunicativa. 

OD, PE 

 - LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 
diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 
mellora de textos propios e alleos.[50%] 

 

- CCEC 

▪ a 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.9. Coñecemento das orixes 
históricas da realidade plurilingüe de 
España, e valoración como fonte de 
enriquecemento persoal e como 
mostra da riqueza do noso patrimonio 
histórico e cultural. 

▪ B3.8. Coñecer a realidade plurilingüe de España, a distribución 
xeográfica das súas linguas e dos dialectos, as súas orixes 
históricas e algúns dos seus trazos diferenciais. 

OD, PE 

▪ LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de España e explica 
algunha das súas características diferenciais, comparando varios 
textos, recoñece as súas orixes históricas e describe algúns dos 
seus trazos diferenciais.[50%] 

▪ LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán 
dentro e fóra de España. [50%] 

▪ CSC 

 

 

 

▪ CSC 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación aos xéneros 
literarios e ás obras máis 
representativas da literatura española 
da Idade Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, textos completos. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PO,PE 

▪ LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, 
en versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura 
da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. [80%] 

- Comprende e explica textos literarios propios do teatro barroco. 

▪ LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, o teatro 
barroco). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 

▪ B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. [80%] 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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2.7. UNIDADE DIDÁCTICA 7. Temporalización: todo o curso. 

creativa. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo 
ou escolar, e social.  

▪ B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social.  

OD 

▪ LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de procedencia non verbal. [50%] 

▪ LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión. 
[50%] 

▪ LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas 
principais e integrándoas con claridade en oracións que se 
relacionen loxicamente e semanticamente.  [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CSC 

 

 

 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo. 

OD 

▪ LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de procedencia non verbal.  [50%] 

▪ LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto 
de vista particular.  [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

▪ h ▪ B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de textos 
orais. Aspectos verbais e non verbais. 

▪ B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das 
producións orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos 
e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

OD 

▪ LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos.  [50%] 

▪ LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de 

▪ CCL 

 

 

▪ CD 
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axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso.  [50%] 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. Coñecemento, uso e aplicación 
das estratexias necesarias para falar 
en público: planificación do discurso, 
prácticas orais formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

▪ B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, 
de xeito individual ou en grupo. 

OD, PO 

▪ LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  [80%] 

▪ LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións previos á 
intervención oral formal, seleccionando a idea central e o 
momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as 
ideas secundarias e os exemplos que van apoiar o seu 
desenvolvemento.  [80%] 

▪ LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal da lingua nas súas prácticas orais. [80%] 

▪ LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. [80%] 

▪ LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e 
alleas, mellorando progresivamente as súas prácticas discursivas. 
[80%] 

▪ CCL 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.6. Participación en debates, 
coloquios e conversas espontáneas 
respectando as normas básicas de 
interacción, intervención e cortesía 
que regulan estas prácticas orais. 

▪ B1.6. Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e 
conversas espontáneas. 

OD 

▪ LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e coloquios 
escolares respectando as regras de interacción, intervención e 
cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e 
respectando as opinións das demais persoas.  [50%] 

▪ LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e alleas. [50%] 

▪ CSC 

 

 

▪ CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 
escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

OD 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto. [50%]  

▪ LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña matices semánticos e que 
favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica.  [50%] 

▪ LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura 
usando fichas sinxelas de autoavaliación.  [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

OD, PE 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos escritos propios do ámbito persoal e 
familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 
identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do 
contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado. [80%] 

▪ LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCEC 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  I.E.S. Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 3º ESO  80 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido.  [80%] 

▪ a 

▪ c 

▪ h 

▪ B2.3. Actitude progresivamente crítica 
e reflexiva ante a lectura organizando 
razoadamente as ideas e expóndoas, 
respectando as ideas das demais 
persoas. 

▪ B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo 
de textos a través dunha lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acordo ou desacordo, respectando en todo momento as 
opinións das demais persoas. 

OD, PE 

▪ LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.  [50%] 

▪ LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado 
dun texto. [50%] 

▪ LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. [50%]  

▪ CCL 

▪ CCL 

 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Utilización progresivamente 
autónoma da biblioteca escolar e das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como fonte de 
obtención de información. Educación 
para o uso, o tratamento e a 
produción de información. 

▪ B2.4. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

OD 

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de 
información, e integra os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. [50%]  

▪ CD 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.5. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión do texto. A 
escritura como proceso. 

▪ B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

OD, PE 

▪ LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas 
co contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, 
gramática e presentación), e avalía a súa propia produción escrita 
ou a dos seus compañeiros e das súas compañeiras. [50%] 

▪ LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as 
propostas de mellora que se deducen da avaliación da produción 
escrita e axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que 
permiten unha comunicación fluída.  [50%] 

▪ CAA 

 

 

 

▪ CCL 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

▪ B2.7. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos 
dialogados. 

▪ B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

OD,PE 

▪ LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen 
trazos en común, globalizando a información e integrándoa en 
oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, 
evitando parafrasear o texto resumido. [80%]  

 

 

 

 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Interese crecente pola 
composición escrita como fonte de 
información e aprendizaxe e como 
xeito de comunicar sentimentos, 
experiencias, coñecementos e 

▪ B2.7. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de 
adquisición das aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento 
persoal. 

OD 

▪ LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento.[50%] 

▪ LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel 
formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

▪ CMCCT 

 

▪ CCL 
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emocións. expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 
[50%]  

▪ LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude 
creativa ante a escritura. [50%] 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios. [50%] 

 

 

▪ CCEC 

 

▪ CD 

▪ CSC 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

OD, PE 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.[80%] 

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.[80%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da oración simple: 
suxeito e predicado. Oracións 
impersoais, activas e pasivas. 

▪ B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da 
oración simple.  

OD, PE 

▪ LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando os nexos adecuados e creando oracións 
novas con sentido completo.[50%] 

▪ CCL 

▪ a ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 
dos principais mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do discurso. 

OD, PE 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto.[80%] 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.8. Explicación progresiva da 
coherencia do discurso, tendo en 
conta as relacións gramaticais e 
léxicas que se establecen no interior 
do texto e a súa relación co contexto. 

▪ B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo 
en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e 
léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos en función da 
intención comunicativa. 

OD, PE 

 - LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 
diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 
mellora de textos propios e alleos.[50%] 

 

- CCEC 
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▪ i 

▪ l 

▪ B3.10. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes 
no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

OD,PE 

▪ LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. [50%] 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.11. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción 
dos textos traballados en calquera das outras.[50%] 

▪ CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo para lograr 
o desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, 
contribuíndo á formación da personalidade literaria. 

OD 

▪ LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio 
estético perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
[50%] 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo para lograr 
o desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

▪ B4.3. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e relacionando obras literarias, 
musicais e arquitectónicas, e personaxes, temas, etc. de todas as 
épocas. 

OD 

▪ LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas dos medios de 
comunicación que respondan a un mesmo tópico, observando, 
analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a 
época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. [50%] 

▪ CSC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

 ▪LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das 
lecturas propostas ou seleccionadas polo alumnado, investigando e 
experimentando de forma progresivamente autónoma. [50%] 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do 
xénero e con intención lúdica e 
creativa. 

▪ B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

OD, PE 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. [80%]. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ e ▪ B4.4. Consulta e utilización de fontes e 
recursos variados de información para 
a realización de traballos. 

▪ B4.7. Consultar e citar adecuadamente fontes de información 
variadas, para realizar un traballo educativo en soporte impreso ou 
dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

▪ OD, PE, PO 

▪ LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais 
conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as obras 
literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e 
coherencia.[50%] 

▪ LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a realización dos seus 
traballos educativos.[50%] 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

 

 

▪ CD 
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3.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 
 

Nas clases combinaremos a explicación teórica de contidos a cargo do profesor coa realización de 

actividades por parte dos alumnos, tanto individualmente como en parellas ou en grupo.  

Os principios metodolóxicos que roxen o proceso de ensinanza-aprendizaxe poden resumirse nos 

seguintes puntos: 

 A recorrencia e a simultaneidade de contidos ao longo da etapa. Deste xeito se combinan e se 

reiteran ao longo dos catro cursos da etapa obrigatoria os múltiples aspectos da lingua e da 

literatura: vocabulario, gramática, ortografía, análise e comprensión de textos... Para isto se 

propoñen exercicios que reforcen, repasen e amplíen todos os apartados e que potencien a 

reflexión sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se ten aprendido. 

 Unha metodoloxía que potencie o razoamento inductivo e que xunte o traballo individual e en 

grupo. Desta maneira, conseguiremos unha actitude activa e participativa por parte dos alumnos e 

tamén que sexan os propios adolescentes os que constrúan a súa propia aprendizaxe. Neste 

proceso o profesor actúa como guía e non como mero transmisor de coñecementos. 

 

O libro de Texto utilizado durante este curso académico será Lengua Castellana y Literatura 3. Aula 

3D, da editorial Vicens Vives. 

Así mesmo, botarase man cando sexa necesario daquel material audiovisual (canón de vídeo, 

ordenador para proxección de presentacións, etc.) que sirva para complementar e ampliar o estudo dos 

distintos contidos de cada unidade didáctica. Neste sentido tamén é moi importante a presenza doutros 

materiais na aula coma xornais, revistas e textos escritos da vida cotiá dos alumnos. 

Será obrigatoria a lectura de tres obras literarias ao longo do curso. O profesor poderá popoñer, 

asimesmo, outra lectura voluntaria por avaliación. 

 

3.1.- Proxecto lector. 

O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro teñen como finalidade a paulatina capacitación 

do alumnado nas competencias básicas que se pretenden, de cara á súa formación como cidadáns activos 

e solidarios. Dadas as características da materia de Lingua Castelá e Literatura na que más do 80 por 

cento do horario lectivo se traballa con textos (literarios sobre todo, pero tamén xornalísticos, expositivos, 

argumentativos, etc.) as actividades relacionadas coa lectura que levan a cabo os alumnos superan os 20 

minutos diarios de clase.  

Hai que ter en conta que o fomento e disfrute da lectura xa se contemplan coma uns dos obxectivos 

desta etapa na Programación de Lingua Castelá e Literatura. A isto contribuirá a presenza de obras de 

lectura obrigatoria e voluntaria. 

4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN-OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

A avaliación da aprendizaxe ha de efectuarse mediante o uso de instrumentos e procedementos 

adecuados ao que se pretende medir ou observar. Os instrumentos e procedementos deben ser variados e 

orientadores. 

Para a avaliación do proceso, precísase ser crítico e á vez reflexivo, cuestionando constantemente o 

que se fai, e procurando analizar os principais elementos que poden distorsionar o proceso educativo; 

desta forma poderemos identificar os problemas e intentar pór remedio na medida das nosas 

posibilidades. 

 A avaliación da propia práctica docente constitúe unha das estratexias de formación máis potentes 

que existen para a mellora da calidade do proceso de ensino-aprendizaxe, permitindo as correccións 

oportunas no seu labor didáctico. 

A avaliación ha de vir marcada polos tres momentos, citados anteriormente, que definen o proceso 

continuo de ensino-aprendizaxe: 

1) Avaliación inicial: Realízase ao comezo do proceso para obter información sobre a situación de 
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cada alumno e alumna, e para detectar a presenza de erros conceptuais que actúen como obstáculos para a 

aprendizaxe posterior. Isto levará unha atención ás súas diferenzas e unha metodoloxía adecuada para 

cada caso. 

 

2) Avaliación formativa: Tipo de avaliación que pretende regular, orientar e corrixir o proceso 

educativo, ao proporcionar unha información constante que permitirá mellorar tanto os procesos como os 

resultados da intervención educativa. É, xa que logo, a máis apropiada para ter unha visión das 

dificultades e dos procesos que se van obtendo en cada caso. Coa información dispoñible valórase se se 

avanza adecuadamente cara á consecución dos obxectivos expostos. Se nalgún momento detéctanse 

dificultades no proceso, tratarase de pescudar as súas causas e, en consecuencia, adaptar as actividades de 

ensino-aprendizaxe. 

 

3) Avaliación sumativa: Trátase de valorar os resultados finais de aprendizaxe e comprobar se os 

alumnos e alumnas adquiriron os contidos e competencias básicas que lles permitirán seguir aprendendo 

cando se enfronten a contidos máis complexos. 

 

Seguindo a lexislación vixente, os criterios de avaliación establecidos para o 3º curso da ESO son: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 

 Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos 

persoal, educativo ou escolar, e social.  

 Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. 

 Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia e a cohesión do contido das producións orais propias e alleas, así como os aspectos 

prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

 Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

 Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e conversas espontáneas. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos  

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

 Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos a través dunha lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando en todo momento 

as opinións das demais persoas. 

 Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala 

nun proceso de aprendizaxe continua. 

 Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e 

cohesionados. 

 Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición das aprendizaxes e como 

estímulo do desenvolvemento persoal. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

  

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 

autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a 

explicación dos usos da lingua. 

 Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas categorías gramaticais, 

distinguindo as flexivas das non flexivas. 
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 Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, verbais, preposicionais e 

adverbiais dentro do marco da oración simple. 

 Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple.  

 Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos 

textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do discurso. 

 Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

 Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo en conta os elementos lingüísticos, 

as relacións gramaticais e léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos en función da intención 

comunicativa. 

 Coñecer a realidade plurilingüe de España, a distribución xeográfica das súas linguas e dos 

dialectos, as súas orixes históricas e algúns dos seus trazos diferenciais. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 

no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 

xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas afeccións, amosando interese pola lectura. 

 Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de todos os 

tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, contribuíndo á 

formación da personalidade literaria. 

 Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, 

etc.), como expresión do sentimento humano, analizando e relacionando obras literarias, musicais 

e arquitectónicas, e personaxes, temas, etc. de todas as épocas. 

 Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao 

coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes aos 

nosos, reais ou imaxinarios. 

 Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro 

recoñecendo a intención do/da autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 

socioculturais e literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a evolución dalgúns tópicos 

e formas literarias, e expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

 Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención 

lúdica e creativa. 

 Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas, para realizar un traballo 

educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

 Ler e comentar as obras propostas polo Departamento para o curso académico. 

 

A cualificación global da avaliación será o resultado de ponderar os seguintes apartados: 

 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Con carácter xeral, realizaranse como mínimo un exame por 

avaliación sobre os contidos establecidos nesta programación. No caso de realizar duas probas ou 

combinar exames e proxectos, a cualificación de ambos suporá o 70% da nota final.  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, etc.: 15% 

Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de convivencia do 

centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo estado; a presentación dun 
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caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

 

LIBRO DE LECTURA: Destinarase un 15% da cualificación á lectura e axeitada asimilación e 

aproveitamento da mesma. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor proporá unha lectura voluntaria por avaliación que pode 

sumar ata 0.5 puntos á cualificación final do trimestre (sexa esta aprobada ou suspensa). Só poderán 

presentarse ao exame de lectura voluntaria aqueles alumnos que teñan superado a lectura obrigatoria. 

 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Descontarase 0,1 

puntos por cada til incorrecto e 0.25 polas restantes faltas de ortografía, ata un máximo de 2 puntos. As 

incorreccións ortográficas repetidas penalizan como únicas. Tamén se terá en conta a presentación 

(limpeza, sangría, marxe...), coherencia e expresión empregada nas probas escritas podendo penalizarse 

ata un máximo de 1 punto. 

 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima, una vez feitas as medias e ponderacións pertinentes, que 

se establece como aprobado será un 5. 

 

NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións.  

 

A final de curso, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a recuperación das 

avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que presentarse a un exame 

global de todo o curso.  

 

Tanto nos exames de recuperación de xuño como na avaliación extraordinaria, só se terá en conta o 

exame realizado e non se incluirá ninguna obra de lectura.  

 

 

O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o alumnado que 

sexa sorprendido copiando, durante os exames ou calquera outra proba avaliable, incluso cando isto se 

demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a proba será cualificada cun 0. O plaxio na 

elaboración de traballos terá a mesma penalización. Queda prohibido o uso de bolígrafos borrables. 

 

5.- APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA. 
LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas 

identificando a información salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa e a 

postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 

comunicativos formais e os intercambios comunicativos espontáneos. 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.   

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral formal, seleccionando a idea 

central e o momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas secundarias e os 

exemplos que van apoiar o seu desenvolvemento.   

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas 

orais.  

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 

práctica oral.  

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, mellorando progresivamente as 

súas prácticas discursivas. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do ámbito 

persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado.  

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descritivos, 
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instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual seleccionada, as 

marcas lingüísticas e a organización do contido.   

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos 

tipos de argumento, imitando textos modelo. 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións.  

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a información 

e integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, evitando parafrasear o texto 

resumido.  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento 

para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este 

coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario activo. 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as compostas, as 

derivadas, as siglas e os acrónimos. 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do resto 

de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple. 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu 

significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como complementos verbais 

argumentais e adxuntos. 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, diferenciando 

suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca da actitude, 

obxectiva ou subxectiva, do emisor.  

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do 

suxeito (axente, paciente e causa).  

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os 

principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do 

texto. 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan referencia ao emisor 

e ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou paciente, oracións 

impersoais, etc.). 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, e 

representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o seu 

contido e interpretando a linguaxe literaria.  

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 

mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, o teatro barroco).  

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.  

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e 

regular os seus propios sentimentos.  
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1. CONTIDOS. 
 Comunicación oral: escoitar e falar. 

1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: 

persoal, educativo, social e laboral. 

2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos. Diálogo. 

3. Observación e comprensión do sentido global de debates, coloquios, entrevistas e 

conversas espontáneas, da intención comunicativa de cada interlocutor/a e aplicación das 

normas básicas que regulan a comunicación. 

4. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a 

produción de textos orais. 

5. Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir 

coñecementos, ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 

6. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público e dos 

instrumentos de autoavaliación en prácticas orais formais ou informais.  

7. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas de cortesía da comunicación 

oral que regulan as conversas espontáneas e outras prácticas discursivas orais propias 

dos medios de comunicación. Debate. 

8. Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situación reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

 Comunicación escrita: ler e escribir 

1. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

2. Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

3. Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados. 

4. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

5. Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

6. Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados. 

7. Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura. 

8. Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas e das tecnoloxías da información 

e da comunicación como fontes de obtención de información. 

9. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización da información, redacción e revisión. 

10. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados. 

11. Produción de textos escritos e audiovisuais propios dos ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral. 

12. Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma 

de comunicar as experiencias e os coñecementos propios, e como instrumento de 

enriquecemento persoal e profesional. 

 Coñecemento da lingua 

1. Observación, reflexión e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías 

gramaticais, con especial atención ao adxectivo, aos tipos de determinantes e aos 

pronomes. 
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2. Observación, reflexión e explicación dos valores expresivos e do uso das formas verbais 

en textos con diferente intención comunicativa. 

3. Observación, reflexión e explicación do uso expresivo dos prefixos e sufixos, 

recoñecendo os que teñen orixe grega e latina, explicando o significado que lle achegan 

á raíz léxica e a súa capacidade para a formación e a creación de novas palabras. 

4. Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras e expresións 

no discurso oral ou escrito 

5. Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital sobre a 

normativa e o uso non normativo das palabras, e interpretación das informacións 

lingüísticas que proporcionan os dicionarios da lingua (gramaticais, semánticas, rexistro 

e uso). 

6. Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da oración 

simple e a composta, das palabras que relacionan os grupos que forman parte desta e dos 

seus elementos constitutivos. 

7. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas na escritura para obter unha 

comunicación eficiente. 

8. Observación, reflexión, explicación e uso dos trazos característicos que permiten 

diferenciar e clasificar os xéneros textuais, con especial atención aos discursos 

expositivos e argumentativos. 

9. Observación, reflexión e explicación do uso de conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais (substitucións pronominais) como 

léxicos (elipses e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos). 

10. Coñecemento dos rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en distintos 

ámbitos sociais, e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado segundo as 

condicións da situación comunicativa. 

11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 Educación literaria 

1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como 

fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

2. Aproximación ás obras máis representativas da literatura española desde o século XVIII 

aos nosos días a través da lectura e a explicación de fragmentos significativos e, de ser o 

caso, obras completas. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, 

etc. 

3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos do século XX, 

utilizando as convencións formais do xénero seleccionado e con intención lúdica e 

creativa. 

4. Consulta de fontes de información variadas para a realización de traballos e a cita 

adecuada destas. 
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2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN ENTRE 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN) E 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Esta temporalización é orientativa e poderá verse modificada polo profesor para adaptala ao 

proceso de ensino-aprendizaxe (tendo en conta as características do alumnado, o libro de texto 

empregado (ou apuntamentos) e a metodoloxía de cada docente). Os catro bloques serán traballados  

ao longo das 18 sesións que ocupará cada unidade didáctica. 

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse cunha ampla variedade de probas ou a través da 

observación na aula, adaptando sempre os instrumentos e procedementos de avaliación non só ás 

características específicas de cada estándar, senón tamén ás circunstancias do proceso de ensino-

aprendizaxe: características grupais e individuais, momento do curso e da unidade didáctica... 

Preténdese flexibilizar o proceso de avaliación e integralo dun xeito coherente no proceso de 

ensino-aprendizaxe. Así, estableceranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Observación directa (OD): inclúe as intervencións en clase e as actividades do caderno 

sobre calquera dos contidos traballados este curso.  

 

Proba escrita (PE): proba escrita, traballo ou exame sobre contidos traballados neste curso 

como actividades de comprensión, interpretación e identificación de trazos caracterizadores de 

distintos tipos de textos, elaboración de resumos cun estilo propio, elaboración de textos de 

tipoloxía diversa. Actividades de formación de palabras, prefixos e sufixos de orixe grecolatina, 

oración simple e composta, caracterización de textos expositivos e argumentativos, mecanismos de 

cohesión textual, rexistros lingüísticos… Comprensión e caracterización de textos literarios, 

coñecemento das principais características temáticas e formais das obras desde o século XVIII ata 

oo nosos días. 

 

Proba Oral (PO): Resumo oral e análise dun texto escrito ou audiovisual, explicación de 

textos de diferente tipo ou da tradición literaria desde o século XVIII ata os nosos días, debates para 

traballar a estrutura do texto argumentativo, observación dos intercambios orais espontáneos que 

xorden na aula… 
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2.1. UNIDADE DIDÁCTICA 1. Temporalización: primeiro parcial do primeiro trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo, 
social e laboral. 

▪ B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.  

OD 

▪ LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios 
dos ámbitos persoal, educativo e laboral, identificando a información 
relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante. [50%] 

- Comprende o sentido global de textos humanísticos e textos 
formais. 

▪ CCL 

 

 

 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

OD, PE 

▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de 
intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a estrutura e a información relevante, determinando o 
tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante (en 
concreto, textos humanísticos e textos formais). [50%]  

▪ LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de 
textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular (en 
concreto, textos humanísticos e textos formais).  [50%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ h ▪ B1.3. Observación e comprensión do 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas e conversas espontáneas, 
da intención comunicativa de cada 
interlocutor/a e aplicación das normas 
básicas que regulan a comunicación. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 

OD 

▪ LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das 
persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando 
de forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido. 
[50%]  

▪ CCL 
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▪ g 

▪ h 

▪ B1.6. Coñecemento, uso e aplicación 
das estratexias necesarias para falar 
en público e dos instrumentos de 
autoavaliación en prácticas orais 
formais ou informais.   

▪ B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou 
informais, de xeito individual ou en grupo.  

OD,PO 

 

▪ LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, 
intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente 
e semanticamente. [80%] 

- Resume oralmente textos humanísticos e textos formais.   
  

▪ CAA 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en 
práctica diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 
propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, 
actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto.  [50%] 

- Comprende textos humanísticos e textos formais. 

▪ CCL 

 

 

 

▪  

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en 
diferentes soportes e formatos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a 
estrutura e a intención comunicativa de textos escritos propios 
dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións 
con organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada 
(narración, exposición, etc.), a organización do contido e o 
formato utilizado.  [80%] 

- Analiza textos humanísticos e textos formais. 

 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

▪  
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▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Produción de textos escritos e 
audiovisuais propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
OD,PE 

 

▪ LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e laboral.  [80%] 

- Redacta textos humanísticos e textos formais.  

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

h 

▪ B2.9. Interese pola composición 

escrita como fonte de información e 
aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e profesionaL 

▪ B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas 
de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 
OD 
  

 

▪ LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel 
formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 
[80%]  

- Comprende e emprega léxico humanístico e xurídico. 

▪ CCL 

 

 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.1. Observación, reflexión e 
explicación dos valores expresivos e 
do uso das categorías gramaticais, 
con especial atención ao adxectivo, 
aos tipos de determinantes e aos 
pronomes. 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren 
determinadas categorías gramaticais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen, con especial atención a 
adxectivos, determinantes e pronomes. 

OD,PE 

▪ LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns 
adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen.  [50%] 

- Explica os grupos sintácticos e a relación entre o suxeito e o 
predicado. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.2. Observación, reflexión e 
explicación dos valores expresivos e 
do uso das formas verbais en textos 
con diferente intención comunicativa. 

▪ B3.2. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren as 
formas verbais en relación coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen.  

OD, PE 

▪ LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que 
adquiren as formas verbais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen.  [50%] 

- Recoñece e explica a relación que existe entre o suxeito e o 
predicado. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Observación, reflexión e 
explicación do uso expresivo dos 
prefixos e sufixos, recoñecendo os 
que teñen orixe grega e latina, 
explicando o significado que lle 
achegan á raíz léxica e a súa 
capacidade para a formación e a 
creación de novas palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e 
sufixos, e as súas posibilidades de combinación para crear novas 
palabras, identificando os que proceden do latín e do grego. 

OD,PE 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de 
palabras novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos 
sufixos. [80%] 

▪ LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a 
partir doutras categorías gramaticais, utilizando diversos 
procedementos lingüísticos.  [80%] 

▪ LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos 
de orixe grecolatina e utilízaos para deducir o significado de 
palabras descoñecidas (en concreto, os prefixos latinos).  [50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CAA 
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▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites sintácticos e 
semánticos da oración simple e a 
composta, das palabras que 
relacionan os grupos que forman 
parte desta e dos seus elementos 
constitutivos. 

▪ B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza 
sintacticamente e semanticamente un enunciado, así como os 
elementos que se agrupan arredor dela.  [80%] 

- Recoñece e analiza os diferentes grupos sintácticos. 

- Recoñece e explica a relación entre o suxeito e o predicado. 

▪ CMCCT 

 

 

 

     

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás súas 
afeccións.  [50%] 

- Le a obra proposta para este trimestre. 

▪ LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo 
o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal 
(en concreto, a obra proposta para este trimestre).  [80%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes.  

OD,PE 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade (en concreto, o 
século XVII e o romanticismo) .  [80%] 

 

▪ CCEC 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as (en concreto, da obra de 
lectura proposta para este trimestre). [80%] 

 

▪ CCL 
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2.2. UNIDADE DIDÁCTICA 2. Temporalización: segundo parcial do primeiro trimestre. 

a súa autonomía de lectura. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación ás obras máis 
representativas da literatura española 
desde o século XVlll aos nosos días a 
través da lectura e a explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, obras completas. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século 
XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema 
e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o 
seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras 
épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PE, PO 

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria (en concreto, o século XVII e o romanticismo). 
[80%] 

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, o século 
XVII e o romanticismo). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

OD, PE 

▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de 
intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a estrutura e a información relevante, determinando o 
tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante.  [50%] 

   - Comprende o sentido global de textos orais científicos e literarios.
  

▪ LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de 
textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

[50%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

▪ CAA 

▪ CCL 
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- Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos 
científicos e literarios. 

 

 

 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.6. Coñecemento, uso e aplicación 
das estratexias necesarias para falar 
en público e dos instrumentos de 
autoavaliación en prácticas orais 
formais ou informais.   

▪ B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou 
informais, de xeito individual ou en grupo.  

OD,PO 

 

▪ LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, 
intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente 
e semanticamente. [80%]  

- Resume oralmente textos científicos e literarios.  

▪ CAA 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole (en concreto, 
textos científicos e literarios) pondo en práctica diferentes 
estratexias de lectura e autoavaliación da súa propia comprensión 
en función do obxectivo e o tipo de texto, actualizando 
coñecementos previos, traballando os erros de comprensión e 
construíndo o significado global do texto.  [50%] 

 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en 
diferentes soportes e formatos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a 
estrutura e a intención comunicativa de textos escritos propios 
dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións 
con organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada 
(narración, exposición, etc.), a organización do contido e o 
formato utilizado.   [50%] 

- Analiza textos científicos e literarios. 

▪ CCL 
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dialogados. 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Produción de textos escritos e 
audiovisuais propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

   

▪ B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
OD,PE 

 

▪ LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e laboral.  [80%] 

- Redacta textos científicos e literarios.  

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.9. Interese pola composición 

escrita como fonte de información e 
aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e profesional. 

▪ B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas 
de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 
OD 
  

 

▪ LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel 
formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.  
[80%] 

- Coñece e utiliza palabras propias do léxico da medicina e do teatro. 

▪ CCL 

 

 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.2. Observación, reflexión e 
explicación dos valores expresivos e 
do uso das formas verbais en textos 
con diferente intención comunicativa. 

▪ B3.2. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren as 
formas verbais en relación coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen.  

OD, PE 

▪ LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que 
adquiren as formas verbais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen.  [50%] 

- Recoñece e explica os diferentes complementos do predicado. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Observación, reflexión e 
explicación do uso expresivo dos 
prefixos e sufixos, recoñecendo os 
que teñen orixe grega e latina, 
explicando o significado que lle 
achegan á raíz léxica e a súa 
capacidade para a formación e a 
creación de novas palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e 
sufixos, e as súas posibilidades de combinación para crear novas 
palabras, identificando os que proceden do latín e do grego. 

OD,PE 

▪ LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos 
de orixe grecolatina (en concreto, prefixos e sufixos gregos) e 
utilízaos para deducir o significado de palabras descoñecidas.  
[50%] 

 

 

▪ CAA 

▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites sintácticos e 
semánticos da oración simple e a 
composta, das palabras que 
relacionan os grupos que forman 
parte desta e dos seus elementos 

▪ B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza 
sintacticamente e semanticamente un enunciado, así como os 
elementos que se agrupan arredor dela.  [80%] 

- Recoñece o núcleo do predicado e os complementos. 

- Coñece a diferenza entre a oración simple e a composta. 

▪ CMCCT 
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constitutivos. 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes.  

OD,PE 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade (en concreto, 
realismo, naturalismo, modernismo e xeración do 98).  [80%] 

▪ CCEC 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación ás obras máis 
representativas da literatura española 
desde o século XVlll aos nosos días a 
través da lectura e a explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, obras completas. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século 
XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema 
e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o 
seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras 
épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PE, PO 

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria (en concreto, realismo, naturalismo, modernismo 
e xeración do 98).  [80%] 

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, realismo, 
naturalismo, modernismo e xeración do 98). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 
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2.3. UNIDADE DIDÁCTICA 3. Temporalización: primeiro parcial do segundo trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo, 
social e laboral. 

▪ B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.  

OD 

▪ LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes 
procedentes dos medios de comunicación, e entre información e 
persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as 
estratexias de enfatización e expansión.  [50%] 

- Distingue entre información e opinión en textos periodísticos 
(noticia, reportaxe, entrevista e crónica).  

▪ CSC 

 

 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

OD, PE 

▪ LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de 
textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular.  
[50%] 

- Interpreta e valora textos periodísticos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

 

 

 

▪ h ▪ B1.3. Observación e comprensión do 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas e conversas espontáneas, 
da intención comunicativa de cada 
interlocutor/a e aplicación das normas 
básicas que regulan a comunicación. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 

OD 

▪ LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das 
persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando 
de forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido.  
[50%] 

▪ CCL 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ B1.7. Coñecemento, comparación, 
uso e valoración das normas de 
cortesía da comunicación oral que 
regulan as conversas espontáneas e 

▪ B1.7. Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de cortesía nas 
intervencións orais propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas, e nas prácticas discursivas orais 
propias dos medios de comunicación.  

▪ LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes 
dos medios de comunicación, recoñecendo neles a validez dos 
argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu contido. 
[50%]  

▪ CCL 
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▪ h outras prácticas discursivas orais 
propias dos medios de comunicación. 
Debate. 

OD 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en 
práctica diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 
propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, 
actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto (en 
concreto, textos periodísticos). [50%]  

▪ CCL 

 

 

 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en 
diferentes soportes e formatos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a 
estrutura e a intención comunicativa de textos escritos propios 
dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións 
con organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada 
(narración, exposición, etc.), a organización do contido e o 
formato utilizado (en concreto textos periodísticos). [50%]  

▪ LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros 
xornalísticos informativos e de opinión (noticias, reportaxes, 
editoriais, artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e 
crítica).  [50%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

▪ CSC 

 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Produción de textos escritos e 
audiovisuais propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral.
   

  

▪ B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
OD,PE 

 

▪ LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada (en 
concreto, textos periodísticos). [80%]  

▪ CCL 

 

▪ CCL 
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▪ LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus 

escritos.  [80%] 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

h 

▪ B2.9. Interese pola composición 

escrita como fonte de información e 
aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e profesional. 

▪ B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas 
de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 
OD 
  

 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios.  [50%] 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Observación, reflexión e 
explicación do uso expresivo dos 
prefixos e sufixos, recoñecendo os 
que teñen orixe grega e latina, 
explicando o significado que lle 
achegan á raíz léxica e a súa 
capacidade para a formación e a 
creación de novas palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e 
sufixos, e as súas posibilidades de combinación para crear novas 
palabras, identificando os que proceden do latín e do grego. 

OD,PE 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de 
palabras novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos 
sufixos (en concreto, dos sufixos apreciativos). [80%] 

▪ LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos 
de orixe grecolatina e utilízaos para deducir o significado de 
palabras descoñecidas (en concreto, sufixos latinos).  [80%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CAA 

▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites sintácticos e 
semánticos da oración simple e a 
composta, das palabras que 
relacionan os grupos que forman 
parte desta e dos seus elementos 
constitutivos. 

▪ B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre 
o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 
relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios 
en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra 
oración.  [80%] 

- Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o substantivo 
e as oracións substantivas, transformando e ampliando substantivos 
en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra 
oración. 

▪ CCL 

 

 

▪ b 

▪ g 

h 

▪ B3.8. Observación, reflexión, 

explicación e uso dos trazos 
característicos que permiten diferenciar 
e clasificar os xéneros textuais, con 
especial atención aos discursos 
expositivos e argumentativos. 

▪ B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con 
especial atención ás estruturas expositivas e argumentativas, para 
utilizalas nas súas producións orais e escritas.  

    OD,PE 

▪ LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, 
con especial atención ás expositivas e argumentativas, e utilízaas 
nas propias producións orais e escritas.  [50%] 

- Identifica e explica as estruturas dos textos periodísticos. 

▪ LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 
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textos expositivos e argumentativos (en concreto, os textos 
periodísticos), relacionándoos coa intención comunicativa e o 
contexto en que se producen.  [50%]  

▪ LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos 
para a expresión da subxectividade, e utilízaos nas producións 
propias (en concreto, e textos periodísticos como noticia, 
reportaxe, entrevista e crónica).  [50%] 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.9. Observación, reflexión e 
explicación do uso de conectores 
textuais e dos principais mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticais (substitucións 
pronominais) como léxicos (elipses e 
substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

▪ B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións 
propias orais e escritas os conectores textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores 
de causa, consecuencia, condición e hipótese, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. [50%] 

▪ CCL 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás súas 
afeccións.  [50%] 

- Le a obra literaria proposta para este trimestre. 

▪ LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo 
o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal 
(en concreto, a obra de lectura proposta para este trimestre).  
[80%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes.  

OD,PE 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade (en concreto, 
vangardas, xeración do 27 e poesía durante o franquismo.  [80%] 

▪ CCEC 
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2.4. UNIDADE DIDÁCTICA 4. Temporalización: segundo parcial do segundo trimestre. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as (en concreto, da obra 
literaria proposta para este trimestre) . [80%] 

 

▪ CCL 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación ás obras máis 
representativas da literatura española 
desde o século XVlll aos nosos días a 
través da lectura e a explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, obras completas. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século 
XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema 
e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o 
seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras 
épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PE, PO 

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria (en concreto, vangardas, xeración do 27 e 
poesía durante o franquismo. [80%] 

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, 
vangardas, xeración do 27 e poesía durante o franquismo). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo, 
social e laboral. 

▪ B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.  

OD 

▪ LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes 
procedentes dos medios de comunicación (en concreto, nos textos 
periodísticos de opinión), e entre información e persuasión en 
mensaxes publicitarias orais, identificando as estratexias de 

 

▪ CSC 
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enfatización e expansión. [50%] 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

OD, PE 

▪ LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de 
textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 
[50%]  

- Interpreta e valora aspectos concretos do contido en textos de 
opinión e publicitarios.  

▪ CAA 

▪ CCL 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en 
práctica diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 
propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, 
actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto.  [50%] 

- Comprende textos periodísticos de opinión e textos publicitarios. 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en 
diferentes soportes e formatos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a 
estrutura e a intención comunicativa de textos escritos propios 
dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións 
con organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada 
(narración, exposición, etc.), a organización do contido e o 
formato utilizado.  [50%]  

- Recoñece e analiza textos periodísticos de opinión. 

▪ LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros 
xornalísticos informativos e de opinión (noticias, reportaxes, 
editoriais, artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e 
crítica).  [50%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

▪ CSC 

 

 

▪ CCL 
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dialogados. ▪ LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non 
verbais, e a intención comunicativa dun texto publicitario 
procedente dos medios de comunicación.  [50%] 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Produción de textos escritos e 
audiovisuais propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral.
  

  

  

  

▪ B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
 OD,PE 

 

▪ LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada (en 
concreto, os textos de opinión).  [80%] 

▪ LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus 
escritos).  [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

h 

▪ B2.9. Interese pola composición 

escrita como fonte de información e 
aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e profesional. 

▪ B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas 
de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 
OD 
  

 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios.  [50%] 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Observación, reflexión e 
explicación do uso expresivo dos 
prefixos e sufixos, recoñecendo os 
que teñen orixe grega e latina, 
explicando o significado que lle 
achegan á raíz léxica e a súa 
capacidade para a formación e a 
creación de novas palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e 
sufixos, e as súas posibilidades de combinación para crear novas 
palabras, identificando os que proceden do latín e do grego. 

OD,PE 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de 
palabras novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos 
sufixos (en concreto, das raíces prefixas e das raíces sufixas) 
[80%]. 

▪ LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a 
partir doutras categorías gramaticais, utilizando diversos 
procedementos lingüísticos.  [80%] 

▪ LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos 
de orixe grecolatina e utilízaos para deducir o significado de 
palabras descoñecidas.  [50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CAA 

▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites sintácticos e 
semánticos da oración simple e a 
composta, das palabras que 
relacionan os grupos que forman 
parte desta e dos seus elementos 

▪ B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre 
o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 
relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios 
en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra 

▪ CCL 
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constitutivos. oración.  [80%] 

- Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo 
con oracións de relativo, transformando e ampliando adxectivos en 
oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra 
oración. 

▪ b 

▪ g 

h 

▪ B3.8. Observación, reflexión, 

explicación e uso dos trazos 
característicos que permiten diferenciar 
e clasificar os xéneros textuais, con 
especial atención aos discursos 
expositivos e argumentativos. 

▪ B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con 
especial atención ás estruturas expositivas e argumentativas, para 
utilizalas nas súas producións orais e escritas.  

    OD,PE 

▪ LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, 
con especial atención ás expositivas e argumentativas, e utilízaas 
nas propias producións orais e escritas.  [50%] 

- Identifica e explica as estruturas dos textos de opinión. 

▪ LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de 
textos expositivos e argumentativos (en concreto os textos 
periodísticos de opinión e os textos publicitarios), relacionándoos 
coa intención comunicativa e o contexto en que se producen.  
[50%]  

▪ LCLB3.8.4. Recoñece nun texto (en concreto , en textos de 
opinión e na publicidade) os procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade, e utilízaos nas producións propias.  
[50%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.9. Observación, reflexión e 
explicación do uso de conectores 
textuais e dos principais mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticais (substitucións 
pronominais) como léxicos (elipses e 
substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

▪ B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións 
propias orais e escritas os conectores textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores 
de causa, consecuencia, condición e hipótese, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. [50%] 

▪ CCL 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes.  

OD,PE 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade (en concreto, a 
novela e o teatro durante o franquismo).  [80%] 

▪ CCEC 

 

 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  IES Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 4º ESO  109 

 

 

2.5. UNIDADE DIDÁCTICA 5. Temporalización: primeiro parcial do terceiro trimestre. 

propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación ás obras máis 
representativas da literatura española 
desde o século XVlll aos nosos días a 
través da lectura e a explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, obras completas. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século 
XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema 
e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o 
seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras 
épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PE, PO 

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria (en concreto, a novela e o teatro durante o 
franquismo). [80%] 

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, a novela 
e o teatro durante o franquismo). [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

OD, PE 

▪ LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados 
para localizar o significado de palabras ou enunciados descoñecidos 
(demanda axuda, busca en dicionarios, lembra o contexto en que 
aparece, etc.). [50%] 

- Recoñece e analiza expresións dudodas, metáforas, pares 
contrarios, campos semánticos e palabras polisémicas.  

▪ CD 

 

 

▪ h ▪ B1.3. Observación e comprensión do 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas e conversas espontáneas, 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 

OD 

▪ LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das 
persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando 

▪ CCL 
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da intención comunicativa de cada 
interlocutor/a e aplicación das normas 
básicas que regulan a comunicación. 

de forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido 
(especialmente ns xéneros discursivos dixitais). [50%]  

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole (en concreto, os 
textos discursivos dixitais) pondo en práctica diferentes 
estratexias de lectura e autoavaliación da súa propia comprensión 
en función do obxectivo e o tipo de texto, actualizando 
coñecementos previos, traballando os erros de comprensión e 
construíndo o significado global do texto.  [50%] 

▪ LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel 
culto da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñecendo a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse con exactitude e precisión.  [50%] 

- Recoñece e analiza expresións dudodas, metáforas, pares 
contrarios, campos semánticos e palabras polisémicas. 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Produción de textos escritos e 
audiovisuais propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
 OD,PE 

 

▪ LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e laboral (en concreto, textos 
discursivos dixitais).  [80%] 

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

h 

▪B2.9. Interese pola composición escrita 

como fonte de información e 
aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e profesional. 

  

  

▪B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas 
de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 
OD 
  

 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios.  [50%]  

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.1. Observación, reflexión e 
explicación dos valores expresivos e 
do uso das categorías gramaticais, 
con especial atención ao adxectivo, 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren 
determinadas categorías gramaticais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen, con especial atención a 

▪ LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns 
adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen.  [50%] 

▪ CCL 
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aos tipos de determinantes e aos 
pronomes. 

adxectivos, determinantes e pronomes. 

OD,PE 

- Recoñece e analiza expresións dudodas, metáforas, pares 
contrarios, campos semánticos e palabras polisémicas. 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.4. Observación, reflexión e 
explicación dos niveis de significado 
de palabras e expresións no discurso 
oral ou escrito. 

▪ B3.4. Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións 
en función da intención comunicativa do discurso oral ou escrito 
onde aparecen. 

OD,PE 

▪ LCLB3.4.1. Explica todos os valores expresivos das palabras que 
gardan relación coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen.  [50%] 

- Recoñece e analiza expresións dudodas, metáforas, pares 
contrarios, campos semánticos e palabras polisémicas. 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites sintácticos e 
semánticos da oración simple e a 
composta, das palabras que 
relacionan os grupos que forman 
parte desta e dos seus elementos 
constitutivos. 

▪ B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre 
o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 
relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios 
en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra 
oración.  [80%] 

- Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre algúns 
adverbios con oracións adverbiais, transformando e ampliando 
adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 
constituíntes doutra oración. 

▪ CCL 

 

 

▪ h ▪ B3.9. Observación, reflexión e 
explicación do uso de conectores 
textuais e dos principais mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticais (substitucións 
pronominais) como léxicos (elipses e 
substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

▪ B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións 
propias orais e escritas os conectores textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

OD,PE 

▪ LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica (mediante 
metáforas e termos do mesmo campos semántico) como un 
procedemento de cohesión textual. [50%] 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 

▪ B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil. 

OD 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás súas 
afeccións.  [50%] 

- Le a obra literaria proposta para este trimestre. 

▪ LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo 
o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

▪ CCL 

 

 

▪ CCEC 
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propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 
[80%] 

- Valora a obra de lectura proposta para este trimestre. 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes.  

OD,PE 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade(en concreto, poesía 
e narrativa en democracia) .  [80%] 

▪ CCEC 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as (en concreto, da obra 
literaria proposta para este trimestre). [80%] 

 

▪ CCL 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación ás obras máis 
representativas da literatura española 
desde o século XVlll aos nosos días a 
través da lectura e a explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, obras completas. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século 
XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema 
e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o 
seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras 
épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PE, PO 

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria (en concreto, poesía e narrativa en democracia). 
[80%] 

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, poesía e 
narrativa en democracia).  [80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 
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2.6. UNIDADE DIDÁCTICA 6. Temporalización: segundo parcial do terceiro trimestre. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

OD, PE 

▪ LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados 
para localizar o significado de palabras ou enunciados descoñecidos 
(demanda axuda, busca en dicionarios, lembra o contexto en que 
aparece, etc.). [50%] 

▪ CD 

 

 

▪ h ▪ B1.3. Observación e comprensión do 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas e conversas espontáneas, 
da intención comunicativa de cada 
interlocutor/a e aplicación das normas 
básicas que regulan a comunicación. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 

OD 

▪ LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das 
persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando 
de forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido.  
[50%] 

▪ CCL 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2.Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3.Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en 
práctica diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 
propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, 
actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto. [50%]  

▪ LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel 
culto da lingua (en concreto, o léxico da mitoloxía) que incorpora 
ao seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia de 
enriquecer o seu vocabulario (mediante palabras da mesma 
familia léxica, hiperónimos e hipónimos) para expresarse con 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 
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expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

exactitude e precisión.  [50%] 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Produción de textos escritos e 
audiovisuais propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
 OD,PE 

 

▪ LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e laboral.  [80%]  

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

h 

▪B2.9. Interese pola composición escrita 

como fonte de información e 
aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e profesional. 

▪B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas 
de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 
OD 
  

 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios.  [50%] 

 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.4. Observación, reflexión e 
explicación dos niveis de significado 
de palabras e expresións no discurso 
oral ou escrito. 

▪ B3.4. Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións 
en función da intención comunicativa do discurso oral ou escrito 
onde aparecen. 

OD,PE 

▪ LCLB3.4.1. Explica todos os valores expresivos das palabras que 
gardan relación coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen.  [50%] 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites sintácticos e 
semánticos da oración simple e a 
composta, das palabras que 
relacionan os grupos que forman 
parte desta e dos seus elementos 
constitutivos. 

▪ B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre 
o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 
relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios 
en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra 
oración.  [80%] 

- Recoñece e analiza diferentes tipos de oracións subordinadas 
adverbiais. 

▪ CCL 

 

 

▪ b 

▪ g 

h 

▪ B3.8. Observación, reflexión, 

explicación e uso dos trazos 
característicos que permiten diferenciar 
e clasificar os xéneros textuais, con 
especial atención aos discursos 
expositivos e argumentativos. 

▪ B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con 
especial atención ás estruturas expositivas e argumentativas, para 
utilizalas nas súas producións orais e escritas.  

    OD,PE 

▪ LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que 
determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.).  [50%] 

 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.9. Observación, reflexión e ▪ B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións ▪ LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un ▪ CCL 
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explicación do uso de conectores 
textuais e dos principais mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticais (substitucións 
pronominais)  como léxicos (elipses e 
substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

propias orais e escritas os conectores textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

OD,PE 

procedemento de cohesión textual. [50%] 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.10. Coñecemento dos rexistros e 
dos factores que inciden no uso da 
lingua en distintos ámbitos sociais, e 
valoración da importancia de utilizar o 
rexistro adecuado segundo as 
condicións da situación comunicativa. 

▪ B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais, valorando a importancia de utilizar o rexistro 
adecuado a cada momento. 

OD,PE 

▪ LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou 
escritos en función da intención comunicativa e do seu uso social. 
[80%] 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes.  

OD,PE 

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade(en concreto, teatro 
e ensaio en democracia, e literatura hispanoamericana). [80%]  

▪ CCEC 

 

 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación ás obras máis 
representativas da literatura española 
desde o século XVlll aos nosos días a 
través da lectura e a explicación de 
fragmentos significativos e, de ser o 
caso, obras completas. Reflexión e 
superación de estereotipos de xénero, 
clase, crenzas, etc. 

▪ B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século 
XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema 
e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o 
seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras 
épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

OD, PE, PO 

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria (en concreto, teatro e ensaio en democracia, e 
literatura hispanoamericana). [80%] 

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados (en concreto, teatro e 
ensaio en democracia, e tamén literatura hispanoamericana).  
[80%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 
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2.7. UNIDADE DIDÁCTICA 7. Temporalización: todo o curso. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables   
[grao de consecución]  
e  Indicadores de logro 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
co ámbito de uso: persoal, educativo, 
social e laboral. 

▪ B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.  

OD 

▪ LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios 
dos ámbitos persoal, educativo e laboral, identificando a información 
relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante. [50%] 

▪ LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de procedencia non verbal. [50%] 

▪ LCLB1.1.3. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas. [50%]  

▪ LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes 
orais e a relación entre discurso e contexto. [50%]  

▪ LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes 
procedentes dos medios de comunicación, e entre información e 
persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as 
estratexias de enfatización e expansión. [50%]  

▪ LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais. [50%]  

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

▪ CSC 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. Diálogo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

OD, PE 

▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de 
intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a estrutura e a información relevante, determinando o 
tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante.  [50%]
   

▪ LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de procedencia non verbal. [50%] 

▪ LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas. [50%]  

▪ LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CAA 
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textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 
[50%]  

▪ LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e 
argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente 
e semanticamente. [50%] 

▪ CAA 

▪ CCL 

 

▪ CAA 

 

 

▪ h ▪ B1.3. Observación e comprensión do 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas e conversas espontáneas, 
da intención comunicativa de cada 
interlocutor/a e aplicación das normas 
básicas que regulan a comunicación. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 

OD 

▪ LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de 
debates, coloquios e conversas espontáneas identificando a 
información relevante, determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa e a postura de cada participante, así como 
as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 
comunicativos formais e os espontáneos.  [80%] 

▪ LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe 
conversacional (cooperación, espontaneidade, economía e 
subxectividade) nas conversas espontáneas. [80%] 

▪ LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de 
cada participante nun debate, coloquio ou conversa espontánea 
tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido 
e o grao de respecto cara ás opinións das demais persoas. [80%]  

▪ LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das 
persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando 
de forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido.  
[50%] 

▪ LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción, 
intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 
intercambio comunicativo oral. [80%] 

▪ CSC 

 

 

 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción de textos orais.  

 

▪ B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente as 
producións orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos 
e os elementos non verbais (xestos, movementos, ollada, etc.). 

OD 

 

▪ LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e 
valora a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos.  [50%] 

▪ LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  IES Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 4º ESO  118 

colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego 
de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. [50%]  

▪ LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. [50%] 

 

 

▪ CAA 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.5. Valoración da lingua oral como 
instrumento de aprendizaxe, como 
medio para transmitir coñecementos, 
ideas e sentimentos, e como 
ferramenta para regular a conduta. 

▪ B1.5. Valorar a lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como 
medio para transmitir coñecementos, ideas e sentimentos, e como 
ferramenta para regular a conduta. 

OD 

▪ LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, 
procesar e transmitir novos coñecementos, para expresar ideas e 
sentimentos, e para regular a conduta. [50%] 

▪ CCL 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.6. Coñecemento, uso e aplicación 
das estratexias necesarias para falar 
en público e dos instrumentos de 
autoavaliación en prácticas orais 
formais ou informais.   

 

▪ B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou 
informais, de xeito individual ou en grupo.  

OD,PO 

 

▪ LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en 
grupo, planificando o proceso de oralidade, organizando o contido, 
consultando fontes de información diversas, xestionando o tempo e 
transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando vídeos, 
gravacións ou outros soportes dixitais.  [50%]  

▪ LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, 
analizando e comparando as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. [80%]  

▪ LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal da lingua nas súas prácticas orais. [80%]  

▪ LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. [80%]  

▪ LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, 
intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente 
e semanticamente. [80%]  

▪ LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á 
mellora da expresión oral, recoñecendo en exposicións orais propias 
ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e repetición de 
conectores etc.).  [80%]  

▪ CD 

 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CAA 

 

 

 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ B1.7. Coñecemento, comparación, 
uso e valoración das normas de 
cortesía da comunicación oral que 

▪ B1.7. Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de cortesía nas 
intervencións orais propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas, e nas prácticas discursivas orais 

▪ LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral. [50%] 

▪ LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates escolares, 

▪ CCL 
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▪ d 

▪ h 

regulan as conversas espontáneas e 
outras prácticas discursivas orais 
propias dos medios de comunicación. 
Debate. 

propias dos medios de comunicación.  

OD 

 

respectando as regras de intervención, interacción e cortesía que 
os regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria. [50%] 

▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.8. Creación de textos orais e 
audiovisuais que reproduzan 
situación reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

▪ B1.8. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación 
potenciando o desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, 
a expresión verbal e non verbal, e a representación de realidades, 
sentimentos e emocións. 

OD 

▪ LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias 
de comunicación. [50%] 

▪ CCEC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 
comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

OD,PE 

▪ LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en 
práctica diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 
propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, 
actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto.  [50%] 

▪ LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as informacións 
explícitas dos textos. [50%] 

▪ LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando 
a idea principal e as secundarias, e establecendo relacións entre 
elas. [80%] 

▪ LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases 
do texto demostrando unha comprensión plena e detallada deste. 
[80%] 

▪ LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, 
integrándoo e avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses 
sobre el. [80%] 

▪ LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel 
culto da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñecendo a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse con exactitude e precisión. [50%] 

▪ CCL 

 

 

 

 

▪ CCL 

 

▪ CMCCT 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CAA 

 

 

▪ CCL 

▪ b ▪ B2.1. Coñecemento e uso progresivo 
de técnicas e estratexias de 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en ▪ LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e 
relaciónaas entre si e co contexto, secuénciaas e deduce 

▪ CCL 
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▪ e 

▪ h 

▪ l 

comprensión escrita. 

▪ B2.2. Lectura comprensiva, 
interpretación e valoración de textos 
escritos en relación cos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados. 

diferentes soportes e formatos. 

OD,PE 

informacións ou valoracións implícitas. [50%]  

▪ LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou 
pequenos fragmentos extraídos dun texto en función do seu 
sentido global. [50%] 

▪ LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en 
esquemas, mapas conceptuais, diagramas, gráficas, fotografías, 
etc. [50%] 

 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪  

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Actitude progresivamente crítica 
e reflexiva ante a lectura. 

▪ B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo 
de textos ou obras literarias a través dunha lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando 
sempre as opinións dos demais. 

OD,PE,PO 

▪ LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. [50%] 

▪ LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado 
dun texto. [50%] 

 

 

▪ LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪B2.5. Utilización progresivamente 

autónoma das bibliotecas e das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como fontes de obtención 
de información. 

▪ B2.4. Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas 
ou de calquera outra fonte de información impresa en papel ou 
dixital, integrándoos nun proceso de aprendizaxe continua.  

    OD 

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de 
información, integrando os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. [50%] 

▪ LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos 
ou en versión dixital, dicionarios de dúbida e irregularidades da 
lingua, etc. [50%] 

▪ LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. [50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ g 

▪ e 

▪ h 

l 

▪ B2.6. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión. 

▪ B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

    OD,PE 

▪ LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.).  [50%] 

▪ LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. [50%] 

▪ LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o 
rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ B2.7. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados. 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. [50%]  

▪ LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas 
co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 
ortografía, gramática e presentación). [50%]  

▪ LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa propia produción 
escrita e a dos/das seus/súas compañeiros/as. [50%] 

▪ LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando as 
propostas de mellora que se deducen da avaliación da produción 
escrita. [50%]  

▪ CCL 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

 

▪ CAA 

 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Produción de textos escritos e 
audiovisuais propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral.
  
  

  

  

  

  

▪ B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
OD,PE 

 

▪ LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e laboral.  [80%]  

▪ LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. [80%]  

▪ LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus 
escritos. [80%] 

▪ LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, 
recollendo as ideas principais con coherencia e cohesión e 
expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente 
as palabras do texto. [80%] 

▪ LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que 
estruturen o contido dos textos traballados. [50%] 

▪ LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos visuais 
que poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, etc.). [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CAA 

 

 

▪ CAA 

 

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

h 

▪ B2.9. Interese pola composición 

escrita como fonte de información e 
aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e profesional. 

  

  

▪ B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas 
de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 
OD 
  

 

▪ LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. [50%] 

▪ LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel 
formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.  
[50%]  

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

 

 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  IES Isidro Parga Pondal 

Programación Didáctica 4º ESO  122 

▪ LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude 
creativa ante a lectura e a escritura. [50%] 

▪ CCEC 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.4. Observación, reflexión e 
explicación dos niveis de significado 
de palabras e expresións no discurso 
oral ou escrito. 

▪ B3.4. Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións 
en función da intención comunicativa do discurso oral ou escrito 
onde aparecen. 

OD,PE 

▪ LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e usa 
a acepción adecuada en relación ao contexto en que aparecen. 
[50%] 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.5. Manexo de dicionarios e outras 
fontes de consulta en papel e formato 
dixital sobre a normativa e o uso non 
normativo das palabras, e 
interpretación das informacións 
lingüísticas que proporcionan os 
dicionarios da lingua (gramaticais, 
semánticas, rexistro e uso). 

▪ B3.5. Usar correcta e eficazmente os dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en formato dixital, para resolver 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

OD 

▪ LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en 
papel e formato dixital, resolve eficazmente as súas dúbidas 
sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe 
autónoma. [50%] 

▪ CD 

▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites sintácticos e 
semánticos da oración simple e a 
composta, das palabras que 
relacionan os grupos que forman 
parte desta e dos seus elementos 
constitutivos. 

▪ B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas.  

OD, PE 

▪ LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións 
compostas, usando conectores e outros procedementos de 
substitución para evitar repeticións. [50%] 

▪ LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 
observación, reflexión e explicación sintáctica.  [50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.7. Coñecemento, uso e valoración 
das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a 
elas na escritura para obter unha 
comunicación eficiente. 

▪ B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver 
problemas de comprensión e expresión de textos orais e escritos e 
para a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

OD 

▪ LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 
correctamente as normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo 
o seu valor social para obter unha comunicación eficiente.  [80%] 

▪ CCL 

▪ b 

▪ g 

▪ B3.8. Observación, reflexión, 

explicación e uso dos trazos 
característicos que permiten diferenciar 

▪ B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con 
especial atención ás estruturas expositivas e argumentativas, para 
utilizalas nas súas producións orais e escritas.  

▪ LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que 
determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.). [50%] 

▪ CSC 

▪ CCL 
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h e clasificar os xéneros textuais, con 
especial atención aos discursos 
expositivos e argumentativos. 

    OD,PE 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.10. Coñecemento dos rexistros e 
dos factores que inciden no uso da 
lingua en distintos ámbitos sociais, e 
valoración da importancia de utilizar o 
rexistro adecuado segundo as 
condicións da situación comunicativa. 

▪ B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais, valorando a importancia de utilizar o rexistro 
adecuado a cada momento. 

OD,PE 

▪ LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a 
cada situación comunicativa, e aplícao nos seus discursos orais e 
escritos. [80%] 

▪ CSC 

▪ i 

▪ l 

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

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

OD 

▪ LCLB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 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. [50%] 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ 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 a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de textos. 

OD 

▪ LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción 
dos textos traballados en calquera das outras [50%] 

▪ CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil. 

OD 

▪ LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio 
estético perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
[50%] 

▪ CSIEE 
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▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o 
resto das artes.  

OD,PE 

▪ LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de 
reflexión observando, analizando e explicando a relación existente 
entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, 
pintura, cine, etc.). [80%] 

▪ LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas dos medios de 
comunicación que respondan a un mesmo tópico, observando, 
analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a 
época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve.  [50%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CSC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e 
de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses literarios, e 
a súa autonomía de lectura. 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

OD 

▪ LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos das 
lecturas propostas ou seleccionadas polos alumnos, investigando 
e experimentando de forma progresivamente autónoma. [50%] 

▪ LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, 
apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. [80%] 

▪ LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as producións das demais 
persoas. [50%] 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ CCL 

 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir da lectura de textos do 
século XX, utilizando as convencións 
formais do xénero seleccionado e con 
intención lúdica e creativa. 

▪ B4.5. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

▪ LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con 
intención lúdica e creativa. [50%] 

▪ LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. [50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CAA 

▪ e ▪ B4.4. Consulta de fontes de 
información variadas para a 
realización de traballos e a cita 
adecuada destas. 

▪ B4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información 
variadas para realizar un traballo educativo en soporte impreso ou 
dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

OD, PE, PO 

▪ LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de 
información para desenvolver por escrito, con rigor, claridade e 
coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura.  [80%] 

▪ LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais 
conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as obras 
literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia.  [80%] 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 
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3. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 
 

Nas clases combinaremos a explicación teórica de contidos a cargo do profesor coa 

realización de actividades por parte dos alumnos, tanto individualmente como en parellas ou en 

grupo.  

Os principios metodolóxicos que rexen o proceso de ensinanza-aprendizaxe poden resumirse 

nos seguintes puntos: 

 A recorrencia e a simultaneidade de contidos ao longo da etapa. Deste xeito se combinan e 

se reiteran ao longo dos catro cursos da etapa obrigatoria os múltiples aspectos da lingua e 

da literatura: vocabulario, gramática, ortografía, análise e comprensión de textos... Para isto 

se propoñen exercicios que reforcen, repasen e amplíen todos os apartados e que potencien a 

reflexión sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se ten 

aprendido. 

 Unha metodoloxía que potencie o razoamento inductivo e que xunte o traballo individual e 

en grupo. Desta maneira, conseguiremos unha actitude activa e participativa por parte dos 

alumnos e tamén que sexan os propios adolescentes os que constrúan a súa propia 

aprendizaxe. Neste proceso o profesor actúa como guía e non como mero transmisor de 

coñecementos. 

 

O libro de Texto utilizado durante este curso académico será Lengua Castellana y Literatura 4. 

Aula 3D, da editorial Vicens Vives. 

Así mesmo, botarase man cando sexa necesario daquel material audiovisual (canón de vídeo, 

ordenador para proxección de presentacións, etc.) que sirva para complementar e ampliar o estudo 

dos distintos contidos de cada unidade didáctica. Neste sentido tamén é moi importante a presenza 

doutros materiais na aula coma xornais, revistas e textos escritos da vida cotiá dos alumnos. 

Será obrigatoria a lectura de tres obras literarias ao longo do curso e o profesor poderá popoñer 

outra lectura voluntaria por avaliación. 

 

3.1.- Proxecto lector. 

O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro teñen como finalidade a paulatina 

capacitación do alumnado nas competencias básicas que se pretenden, de cara á súa formación 

como cidadáns activos e solidarios. Dadas as características da materia de Lingua Castelá e 

Literatura na que más do 80 por cento do horario lectivo se traballa con textos (literarios sobre todo, 

pero tamén xornalísticos, expositivos, argumentativos, etc.) as actividades relacionadas coa lectura 

que levan a cabo os alumnos superan os 20 minutos diarios de clase.  

Hai que ter en conta que o fomento e disfrute da lectura xa se contemplan coma uns dos 

obxectivos desta etapa na Programación de Lingua Castelá e Literatura. A isto contribuirá a 

presenza de obras de lectura obrigatoria e voluntaria. 

 

4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN-OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

A avaliación da aprendizaxe ha de efectuarse mediante o uso de instrumentos e 

procedementos adecuados ao que se pretende medir ou observar. Os instrumentos e procedementos 

deben ser variados e orientadores. 

 Para a avaliación do proceso, precísase ser crítico e á vez reflexivo, cuestionando 

constantemente o que se fai, e procurando analizar os principais elementos que poden distorsionar o 

proceso educativo; desta forma poderemos identificar os problemas e intentar pór remedio na 

medida das nosas posibilidades. 
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A avaliación ha de vir marcada polos tres momentos, citados anteriormente, que definen o 

proceso continuo de ensino-aprendizaxe: 

1) Avaliación inicial: Realízase ao comezo do proceso para obter información sobre a 

situación de cada alumno e alumna, e para detectar a presenza de erros conceptuais que actúen 

como obstáculos para a aprendizaxe posterior. Isto levará unha atención ás súas diferenzas e unha 

metodoloxía adecuada para cada caso. 

 

2) Avaliación formativa: Tipo de avaliación que pretende regular, orientar e corrixir o 

proceso educativo, ao proporcionar unha información constante que permitirá mellorar tanto os 

procesos como os resultados da intervención educativa. É, xa que logo, a máis apropiada para ter 

unha visión das dificultades e dos procesos que se van obtendo en cada caso. Coa información 

dispoñible valórase se se avanza adecuadamente cara á consecución dos obxectivos expostos. Se 

nalgún momento detéctanse dificultades no proceso, tratarase de pescudar as súas causas e, en 

consecuencia, adaptar as actividades de ensino-aprendizaxe. 

3) Avaliación sumativa: Trátase de valorar os resultados finais de aprendizaxe e comprobar 

se os alumnos e alumnas adquiriron os contidos e competencias básicas que lles permitirán seguir 

aprendendo cando se enfronten a contidos máis complexos. 

 

Segundo a lexislación vixente, os criterios de avaliación establecidos para o 4º curso da ESO 

son os seguintes: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 

 Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 

 Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente as producións orais propias e alleas, así 

como os aspectos prosódicos e os elementos non verbais (xestos, movementos, ollada, etc.). 

 Valorar a lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir 

coñecementos, ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 

 Aprender a falar en público, en situacións formais ou informais, de xeito individual ou en 

grupo. 

 Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de cortesía nas intervencións orais propias da 

actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas, e nas prácticas discursivas orais 

propias dos medios de comunicación. 

 Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o 

desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, a expresión verbal e non verbal, e a 

representación de realidades, sentimentos e emocións. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos 

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en diferentes soportes e formatos. 

 Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos ou obras literarias a 

través dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, 

respectando sempre as opinións dos demais. 

 Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou de calquera outra fonte de 

información impresa en papel ou dixital, integrándoos nun proceso de aprendizaxe continua. 

 Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, 
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coherentes e cohesionados. 

 Escribir textos en relación co ámbito de uso. 

 Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas de adquisición das 

aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento persoal. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

 Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren determinadas categorías 

gramaticais en relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen, con especial 

atención a adxectivos, determinantes e pronomes. 

 Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen. 

 Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e sufixos, e as súas posibilidades 

de combinación para crear novas palabras, identificando os que proceden do latín e do 

grego. 

 Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións en función da intención 

comunicativa do discurso oral ou escrito onde aparecen. 

 Usar correcta e eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como 

en formato dixital, para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

 Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para recoñecer a estrutura 

das oracións compostas. 

 Analizar sintacticamente oracións simples e compostas. 

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de comprensión e 

expresión de textos orais e escritos e para a revisión progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos. 

 Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás estruturas 

expositivas e argumentativas, para utilizalas nas súas producións orais e escritas. 

 Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os 

conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como 

léxicos. 

 Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais, valorando a 

importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada momento. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 

solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de 

todos os tempos e da literatura xuvenil. 

 Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes. 

 Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao 

coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 

diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 
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 Comprender textos literarios representativos desde o século XVIII aos nosos días, 

recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema e os trazos propios do xénero ao que pertence, 

e relacionando o seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras 

épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

 Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

 Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un traballo 

educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

  

A cualificación global da avaliación será o resultado de ponderar os seguintes apartados: 

 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Con carácter xeral, realizarase como mínimo un exame 

por avaliación sobre os contidos establecidos nesta programación. No caso de realizar duas probas,  

a media de ambas suporá o 70% da nota final da avaliación.  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, etc.: 

15% 

Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de convivencia do 

centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo estado; a presentación dun 

caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

 

LIBRO DE LECTURA: Destinarase un 15% da cualificación á lectura e axeitada asimilación e 

aproveitamento dunha obra literaria. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor proporá unha lectura voluntaria por avaliación que 

pode sumar ata 0.5 puntos á cualificación final do trimestre (sexa esta aprobada ou suspensa). Só 

poderán presentarse ao exame de lectura voluntaria aqueles alumnos que teñan superado a lectura 

obrigatoria. 

 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Descontarase 0,1 

puntos por cada til incorrecto e 0.25 polas restantes faltas de ortografía, ata un máximo de 2 puntos. 

As incorreccións ortográficas repetidas penalizan como únicas. Tamén se terá en conta a 

presentación (limpeza, sangría, marxe...), coherencia e expresión empregada nas probas escritas 

podendo penalizarse ata un máximo de 1 punto. 

 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima, una vez feitas as medias e ponderacións 

pertinentes, que se establece como aprobado será un 5. 

 

NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións.  

A final de curso, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a recuperación 

das avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que presentarse a un 

exame global de todo o curso.  

 

Tanto nos exames de recuperación de xuño como na avaliación extraordinaria, só se terá en 

conta o exame realizado e non se incluirá ninguna obra de lectura.  
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O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o 

alumnado que sexa sorprendido copiando, durante os exames ou calquera outra proba avaliable, 

incluso cando isto se demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a proba será 

cualificada cun 0. O plaxio na elaboración de traballos terá a mesma penalización. Queda prohibido 

o uso de bolígrafos borrables. 

5.- APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA. 
 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa e a postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido que 

regulan os intercambios comunicativos formais e os espontáneos.   

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e subxectividade) nas conversas espontáneas.  

LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate, 

coloquio ou conversa espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido 

e o grao de respecto cara ás opinións das demais persoas.  

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os 

debates e calquera intercambio comunicativo oral.  

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, analizando e comparando as 

similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos.  

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas 

prácticas orais.  

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral.  

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións públicas, etc., 

recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente 

e semanticamente.  

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora da expresión oral, 

recoñecendo en exposicións orais propias ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e repetición de conectores etc.).   

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as 

secundarias, e establecendo relacións entre elas.  

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha 

comprensión plena e detallada deste.  

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, e 

realizando hipóteses sobre el.  

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral.   

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención comunicativa 

de textos escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións con 

organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada (narración, exposición, etc.), a 

organización do contido e o formato utilizado.   

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral.   

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada.  

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos.  

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  IES Isidro Parga Pondal 

   

coherencia e cohesión e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as 

palabras do texto.  

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao 

seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con exactitude e precisión.   

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor 

significativo dos prefixos e dos sufixos (en concreto, das raíces prefixas e das raíces sufixas). 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías 

gramaticais, utilizando diversos procedementos lingüísticos.   

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un 

enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela.   

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e 

algúns adverbios con oracións de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, transformando 

e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración.   

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente.   

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da intención 

comunicativa e do seu uso social.  

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, e 

aplícao nos seus discursos orais e escritos.  

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos 

que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e 

explicando a relación existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, 

cine, etc.).  

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas 

ao longo dos diversos períodos histórico-literarios, ata a actualidade.  

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as (en 

concreto, da obra literaria proposta para este trimestre).  

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal.  

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o 

século XVlll aos nosos días, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 

linguaxe literaria.  

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 

mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.   

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por 

escrito, con rigor, claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura.   

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 

críticos sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia.   
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VIII.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Os indicadores de logro concíbense como un instrumento que permite a reflexión continua e 

a avaliación sobre a propia práctica docente. Propóñense os seguintes: 

a) Adecuación da actividade da aula á planificación da programación didáctica:   

- A actividade da aula é coherente coa programación didáctica. 

- Organízanse actividades que favorezan a interacción e participación do alumnado no 

proceso de aprendizaxe e con conexión coa vida cotiá do alumno. 

- Utilización de recursos variados. 

-As actividades favorecen a reflexión, comunicación e investigación, combinando o traballo 

individual e grupal.  

b) Presentación da información ao alumnado:   

- A información preséntase con claridade e mediante o uso de variedade de recursos: 

audiovisuais, ordenadores, biblioteca… 

- A información vai orientada á transmisión de coñecementos e á proposta de actividades 

que consoliden destrezas e favorezan a resolución de problemas. 

- A metodoloxía favorece a interacción docente-alumno, a relación entre o alumnado, e a 

implicación de todo o grupo. 

- A metodoloxía utilizada para presentar a información é coherente co establecido nesta 

programación. 

c) Organización da clase e recursos e materiais do alumnado:   

- Faise uso de distintas formas de agrupamento do alumnado en función da aprendizaxe en 

cuestión. 

- Os materiais e recursos empregados son acordes ao nivel e idade do alumnado. 

d) Deseño e aplicación das actividades de aprendizaxe:   

- As actividades propostas permiten o desenvolvemento de destrezas de distinto tipo 

- Aplícanse actividades globais nas que o alumnado pon en práctica o aprendido de forma 

máis analítica. 

- A secuenciación de actividades é coherente e responde aos coñecementos do alumnado. 

- Prográmanse actividades nas que se traballan as Competencias clave.  

e) Atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe e necesidades específicas de apoio 

educativo: 

- Detéctanse as dificultades do alumnado con aprendizaxes básicas non adquiridas. 

- As actividades poden responder á diversidade de alumnado presente nas aulas. 

- Préstase una atención individualizada ao alumnado con adaptacións curriculares. 

f) Aplicación do concepto de avaliación continua na dinámica diaria da aula: 

- Valoración das actividades diarias do alumnado. 

- A avaliación das actividades contribúe á reflexión do alumnado sobre a súa aprendizaxe.   

- Os procedementos e instrumentos de avaliación son pertinentes, suficientes e variados. 

- Non se producen discordancias entre as situación de aprendizaxe e as situacións de 

avaliación. 

 

 Finalmente, terase en conta como indicador de logro para a avaliación da práctica docente: 

 Porcentaxes de aprobados e suspensos. 

 Desenvolvemento da programación. 

 Grao de consecución no alumnado das competencias clave. 

 Grao de consecución do estándares de aprendizaxe. 
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IX.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL. 
 

A avaliación inicial enténdese como inicio do proceso educativo e ten funcións concretas, entre 

elas: 

 Permite definir os coñecementos previos do alumnado, as súas competencias e necesidades. 

 Define a intervención educativa que se desenvolverá co alumnado. 

 Concreta as estratexias de aprendizaxe que o alumno utiliza, permitindo estratexias de 

ensino máis eficaces. 

 Convértese nun referente para contrastar os avances obtidos ao longo do curso. 

 

Así, na primeira quincena do curso realizarase unha proba de avaliación inicial na que se recolla 

información completa e pertinente sobre o alumnado: intereses, estilo de aprendizaxe, grao de 

adquisición das competencias claves, grao de desenvolvemento curricular adquirido. Esta proba terá 

elementos como os seguintes: 

 a lectura de textos coa que poderemos detectar problemas que afectan á entoación, lectura 

expresiva, o respecto aos signos de puntuación, problemas de articulación dos distintos 

fonemas, rapidez e axilidade na lectura, etc. 

 probas de comprensión textual: o alumno deberá responder por escrito a unha serie de 

preguntas de dificultade variada sobre os contidos lidos. 

 probas de expresión oral: o alumno deberá resumir brevemente e en voz alta o texto que 

acaba de ler e facelo coas súas propias palabras, cun vocabulario correcto e unha boa 

organización do exposto. 

 probas de contidos gramaticais: ortografía, clases de palabras, sintaxe… 

 probas de contidos literarios: xéneros literarios, recursos retóricos, versos e estrofas, 

movementos literarios… 

Incluiremos algunha redacción para detectar as dificultades na elaboración de textos e na 

disposición das súas partes estruturais. 

 

Tendo en conta os resultados desta avaliación inicial, poderán adoptarse diferentes medidas: 

 Reforzo do traballo dos elementos non consolidados ou consolidados de forma deficiente. 

 Orientación da metodoloxía e actividades en función dos resultados obtidos. 

 Organización do grupo para atender as diferentes necesidades do alumnado. 

 Desenvolvemento de medidas de atención á diversidade na aula ou en coordinación co 

Departamento de Orientación. 

X.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en todo o 

proceso de aprendizaxe e levar ao profesor a: 

 

 Detectar os coñecementos previos dos alumnos ao empezar cada unidade. Aos alumnos nos 

que se detecte unha lagoa nos seus coñecementos, débeselles propor un ensino 

compensatorio, na que debe desempeñar un papel importante o traballo en situacións 

concretas.  

 Procurar que os contidos novos que se ensinan conecten cos coñecementos previos e sexan 

adecuados ao seu nivel cognitivo. 

 Identificar os distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e establecer as adaptacións 

correspondentes. 

 Intentar que a comprensión do alumno de cada contido sexa suficiente para unha adecuada 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  IES Isidro Parga Pondal 

   

aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con el.  

 

A resposta educativa á diversidade, entendemos que ten como eixo fundamental o principio 

da individualización do ensino. Ante este reto, o noso proxecto parte dunha serie de criterios que 

detallamos: 

 

- Combinamos traballos colectivos e individuais para que o alumnado coñeza a estrutura e as 

vantaxes duns e doutros. 

- Contemplamos a finalidade práctica do ensino da lingua e dos diversos contextos culturais 

do alumnado, dende os máis próximos (o xornal) ata os que poidan resultarlle máis 

afastados da súa experiencia (os textos literarios) 

- Os contidos están pensados para que o alumnado poida realizar un inventario dos 

coñecementos xa traballados que lle permita a adquisición de novas aprendizaxes. 

- A maioría das actividades plantexadas para a adquisición das catro habilidades básicas (ler, 

escribir, falar e escoitar), e a axuda e a intervención do profesorado favorecen a avaliación 

formativa dos alumnos.  

- Gran número de actividades facilita que nunha parte importante do tempo lectivo o 

profesorado poida establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e 

problemas diversos (de ortografía, de gramática, de redacción...) 

- No propio libro de texto distinguimos xa segundo a distribución dos temas o grado de 

complexidade de cada exercicio, determinando a súa consideración como actividade de 

esforzo, de repaso ou de ampliación. Os exercicios de repaso ou de consolidación dos 

coñecementos aseguran os contidos mínimos esixibles. As actividades de ampliación están 

pensadas para aqueles alumnos e alumnas que amosan un maior nivel. Os exercicios de 

reforzo irán dirixidos aos alumnos que non acaden os obxectivos mínimos. Loxicamente, a 

adscrición dun exercicio ou outro ao ámbito do reforzo, da ampliación ou da consolidación 

dependerá do tipo de alumnado, e será o profesor quen decidirá que exercicios son os máis 

convenientes para os distintos alumnos. 

  

1.- Plan  personalizado para alumnos repetidores. 

 

Os alumnos repetidores serán reforzados naqueles contidos nos que se detecten as súas 

carencias principais despois de elaborada unha avaliación inicial. Así mesmo, tamén se 

contemplarán actividades de ampliación e consolidación para aqueles casos nos que obtiveran 

avaliación positiva na materia o ano anterior, ou naqueles contidos que xa dominan por ser mateia 

de repaso neste curso académico. 

XI.- PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES.  
 

Os alumnos que teñan a materia pendente do curso anterior serán informados polo profesor da 

materia no curso en que está matriculado e polo profesor encargado das materias pendentes sobre as 

actividades de recuperación e as datas de probas extraordinarias que se celebrarán ao longo do 

curso. 

O seguimento do alumno correrá a cargo do profesor do curso no que se atope matriculado e do 

profesor de pendentes.  

Contémplase, tamén,  a posibilidade de desenvolver clases de recuperación de Lingua Castelá e 

Literatura, que se adicarán á revisión dos contidos básicos do curso pendente, mediante a 

explicación e a resolución de dúbidas, así como á corrección de boletíns de exercicios. A asistencia 
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regular a estas clases, o comportamento axeitado, o traballo e a entrega dos exercicios feitos e 

corrixidos incrementará ata en 2 puntos a cualificación que o alumnado obteña nos exames. 

Para aprobar a materia pendente os alumnos deberán presentarse a dous exames parciais, un en 

xaneiro e outro en abril. Se a nota media destes dous exames é igual ou superior a 5 terán aprobada 

a materia pendente de Lingua Castelá e Literatura. Os alumnos que teñan unha cualificación 

insuficiente, realizarán un exame extraordinario parcial ou global da materia no mes de maio. Se 

non superan este exame cunha cualificación igual ou superior a 5, realizarán o exame extraordinario 

de pendentes, que será igual aos do curso correspondente. 

XII. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 

 O Decreto 86/2015 establece unha serie de elementos transversais que se traballarán en 

todas as materias. A materia de Lingua Castelá e Literatura contribuirá ao desenvolvemento dos 

seguintes: 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional. A comprensión e expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as 

tecnoloxías da información e comunicación son parte integrante da materia e centran moitos dos 

estándares de aprendizaxe. O emprendemento relacionarase cos traballos do alumnado, que 

favorecerán a súa autonomía e iniciativa persoal, e a educación cívica e constitucional traballarase a 

partir das interaccións do alumnado na aula. 

A igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia, a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da 

vida persoal, familiar e social e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Estes elementos 

traballaranse a partir das interaccións do alumnado na aula, de debates e coloquios, da reflexión 

sobre a utilización discriminatoria da lingua, así como mediante lecturas seleccionadas. 

XIII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

Este curso non se realizarán actividades extraescolares fóra do centro educativo. A 

programación de todas as actividades complementarias e extraescolares que se realicen en horario 

escolar estará suxeita á situación sanitaria do momento. 

XIV.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 A programación didáctica enténdese como un documento aberto que debe ser avaliado 

periodicamente e, se así procede, modificado, en orde a unha mellora continua. Para avaliar e, se é o 

caso, modificar esta programación didáctica utilizaranse os seguintes indicadores: 

 

- Adecuación dos contidos e dos estándares de aprendizaxe. 

- Grao de consecución das competencias clave. 

- Adecuación da secuenciación e da temporalización. 

- Grao de cumprimento da temporalización. 

- Adecuación dos materiais didácticos. 

- Adecuación das actividades. 
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- Adecuación dos procedementos de avaliación. 

- Adecuación dos criterios de cualificación. 

 

Procesos de mellora 

 

Nas reunións do departamento analizaránse aqueles aspectos susceptibles de mellorar ou que 

sexa necesario modificar. Posteriormente, recolleranse na memoria anual e teránse en conta á 

hora de elaborar a programacióndidáctica para o curso seguinte.  

 

 

XV.- MODIFICACIÓNS DEBIDAS Á SUSPENSIÓN DAS CLASES POLA COVID-19. 
 

1. Ensino non presencial. 

 

 O Departamento debe establecer a metodoloxía e medidas a adoptar no caso de ensino a 

distancia, atendendo á Resolución conxunta das consellerías de educación, Universidade e 

formación profesional e de sanidade que aproban as instrucións polas que se incorporan a 

declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consejo 

interterritorial do Sistema nacional de salud pública (d.o.g nº 174 bis do 28-08-2020) e a 

actualización das recomendacións sanitarias do Comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de 

adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2020-2021. (Dado que non hai novas instrucións para este curso, consideramos que esta 

medida se debe manter no presente ano académico). 

 

Durante as primeiras sesións do curso, o profesor establecerá co seu alumnado a 

metodoloxía a seguir en caso de que haxa que interromper o ensino presencial.  

Tamén é recomendable que no ensino presencial se incorpore o uso de ferramentas como a 

Aula Virtual ou Abalar para normalizar a súa utilización. Isto contribuirá, ademais, a minimizar o 

manexo de fotocopias. 

Ante a imposibilidade de coñecer con antelación cando e durante canto tempo se podería dar 

a suspensión das clases, como liñas xerais establécense as seguintes directrices:   

 

1.1. Suspensión das clases de todo o grupo. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as consecuencias negativas 

desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas tecnolóxicas 

dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o correo 

electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades do alumnado e resolución de 

posibles dúbidas. Tamén se poderá empregar Webex para as clases a distancia, sempre que o 

alumnado conte cos medios informáticos axeitados (desafortunadamente, o curso pasado moitos 

alumnos tiveron dificultades materiais para empregar esta ferramenta). 

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais de referencia 

(do mesmo xeito que ocorre no ensino presencial). 

En previsión da suspensión das clases, sería aconsellable que as obras de lectura propostas 

existan en formato PDF para facilitarlle ao alumnado o acceso a elas. 

As actividades organizaranse de xeito semanal para que o alumno as vaia facendo ao seu 

ritmo (xa que moitos alumnos teñen irmáns que coinciden no mesmo horario lectivo e con un so 
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ordenador). 

 

Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial, prestando especial 

atención a aqueles estándares imprescindibles para a obtención dunha avaliación positiva. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 

Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto non é posible, 

organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da suspensión das clases pode requirir do establecemento de novos 

procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre os membros do departamento, se fose 

necesario, e reflectidos posteriormente nas actas das reunións e na memoria final. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado do mesmo 

xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na cualificación global 

que durante o ensino presencial.  

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumnado para resolver as dúbidas que poidan 

xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos para o 

ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles (teléfono móbil, libro 

de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...). 

A colaboración co Departamento de orientación será fundamental no caso de alumnos con 

necesidades de calquera tipo. 

 

 

 

1.2. Suspensión da asistencia a clase por un ou varios alumnos de xeito puntual. 

No caso de que un ou varios alumnos non asistan a clase por mor da COVID-19 e o resto do 

grupo continúe co ensino presencial, o profesor atenderá telemáticamente a este alumnado 

empregando as ferramentas tecnolóxicas e a metodoloxía que considere máis axeitadas para o 

seguimento individualizado do proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as consecuencias negativas 

desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas tecnolóxicas 

dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o correo 

electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades e resolución de posibles dúbidas.  

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais de referencia 

(do mesmo xeito que ocorre para os demais alumnos que seguen no ensino presencial). 

 

Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 
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Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto non é posible, 

organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da non asistencia ás clases pode requirir do establecemento de 

novos procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre os membros do departamento 

se fose necesario. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado do mesmo 

xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na cualificación global 

que durante o ensino presencial.  

 

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumno para resolver as dúbidas que poidan 

xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos para o 

ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles (teléfono móbil, libro 

de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...) e a colaboración co Departamento de Orientación 

será de gran axuda. 

 

2. Metodoloxía para o alumnado que non poida seguir a ensiananza telemática. 

 

Tal e como se fixo o curso pasado, o centro educativo encargarase de localizar aqueles 

alumnos que teñen problemas para seguir a  ensinanza telemática e tentará de solucionar estas 

circunstancias. 

Por parte dos docentes, no caso de que non se poidan solventar as carencias do alumnado, 

adaptaránse os procedementos o máximo posible, de tal xeito que con materiais como o libro de 

texto e un teléfono móbil o alumno poida seguir avanzando na materia. 

------------------------------------------------ 

 

 

Os membros do departamento de Lingua Castelá e Literatura asinan a presente programación 

didáctica:  

 

Asdo. Irma Banet Serantes       

 

 

Asdo. Stella Beatriz Prado (en substitución de Mª Isabel Ortiz Rey) 

 

 

Asdo. Diego Pardo Amado      

 

 

Asdo. Mª del Carmen Sanjurjo Martínez (Xefa de departamento) 

 

 

Asdo. Carlos Turnes Rieiro    

   

Carballo, a 30 de setembro de 2021 
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I. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

I.1. Introdución 
A formación lingüística e literaria no Bacharelato, por unha parte, é continuación da que se 

adquiriu na educación secundaria obrigatoria e, por outra, ten as finalidades específicas propias 

desta etapa en que adquire unha especial importancia o inicio dunha formación científica e na cal os 

alumnos deben alcanzar unha madurez intelectual e humana e uns coñecementos e habilidades que 

lles permitan incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia e adquirir as 

capacidades precisas para acceder á educación superior. 

 Así pois, un dos obxectivos desta materia é ante todo o desenvolvemento dos coñecementos 

necesarios para intervir de forma axeitada e satisfactoria na interacción verbal nos diferentes 

ámbitos sociais. Estes saberes refírense aos principios e normas sociais que presiden os 

intercambios, ás formas convencionais que presentan os diferentes xéneros textuais na nosa cultura, 

aos procedementos que articulan as partes do texto nun conxunto cohesionado, ás regras léxico-

sintácticas que permiten a construción de enunciados con sentido e gramaticalmente aceptables 

ou ás normas ortográficas.  

 No Bacharelato débese atender ao desenvolvemento da capacidade comunicativa en todo 

tipo de discursos, pero débese conceder unha especial atención aos discursos científicos e técnicos e 

aos culturais e literarios. Por iso, os ámbitos do discurso en que se debe traballar de forma 

preferente son o académico, o dos medios de comunicación e o literario. 

 No ámbito académico, sitúanse os textos con que se adquiren coñecementos, tanto no campo 

científico e técnico como no humanístico, e os que deben producir as propias alumnas e alumnos 

nos seus traballos escolares, o que supón familiarizarse co uso da expresión nuns contextos formais, 

que ademais esixen rigor e precisión. Os medios de comunicación proporcionan os textos 

que contribúen ao coñecemento e á valoración das realidades do mundo contemporáneo e a unha 

formación cultural de carácter xeral. Poñer o alumnado en contacto con este tipo de discurso 

contribuirá ao desenvolvemento de actitudes críticas e a que na vida adulta poida estar en contacto 

de maneira autónoma cunha importante fonte de coñecemento sobre o mundo que o rodea. 

 O discurso literario contribúe de maneira moi especial á ampliación da competencia 

comunicativa, pois ofrece unha gran variedade de contextos, contidos, xéneros e rexistros; pero, 

ademais, as obras literarias son parte esencial da memoria universal da humanidade, o arquivo das 

súas emocións, ideas, fantasías, polo que desempeñan un papel moi importante na maduración 

intelectual e humana da xente nova, ao permitirlle ver obxectivadas experiencias individuais e 

colectivas nun momento en que son evidentes as súas necesidades de socialización e apertura á 

realidade. 

 A aprendizaxe centrarase no desenvolvemento de habilidades e destrezas discursivas; é 

dicir, o traballo sobre procedementos debe articular todo o proceso de ensino e aprendizaxe. A 

reflexión sobre os ámbitos de uso permitirá consolidar as aprendizaxes realizadas nas etapas 

anteriores. Por outra parte, as actividades de comprensión e de expresión, tanto oral como escrita, e 

a reflexión sobre elas deben alcanzar un certo nivel de rigor e profundidade, co fin de acadar unha 

autonomía no control da propia expresión e na interpretación crítica dos discursos que se reciben. 

 En definitiva, do que se trata no Bacharelato é de afondar nos contidos da etapa anterior e, 

na medida do posible, acadar un certo grao de elaboración e sistematización persoal dos 

coñecementos lingüísticos para resolver os problemas que xorden na comprensión dos textos alleos 

e na composición dos propios, do fin de proporcionar unha sólida formación aos alumnos. 

Será recomendable a coordinación e establecemento de liñas de actuación comúns, metodolóxicas 

e terminolóxicas, coas demais linguas do currículo, respectando sempre a súa individualidade. 
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I.2. Contextualización 
A presente programación está elaborada para ser desenvolvida no IES Isidro Parga Pondal, 

centro situado en Carballo que conta coa seguinte oferta formativa: 

 Educación Secundaria Obrigatoria. 

 Bacharelato (nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais). 

 Formación Profesional: un ciclo formativo de grao superior da familia profesional de 

Informática: Administración de Sistemas Informáticos en rede.  

 Educación de Persoas Adultas: EBI, ESPA: módulos I a IV, 1º e 2º de bacharelato na 

modalidade de Ciencias e Tecnoloxía e materias comúns do Bacharelato de Humanidades e 

Ciencias Sociais.  

 Aula Mentor. 

 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto por cinco profesores con destino 

definitivo no centro e unha profesora interina encargados, durante este curso 2021-22, da docencia 

nos seguintes niveis: 

 

- Irma Banet Serantes ten asignados o nivel de 1º A e B de Bacharelato, 2º A e B de 

Bacharelato  e 2º A da ESO. Tamén se encarga da coodinación do equipo da Biblioteca. 

- Isabel Ortiz Rey imparte clase en todo o nivel de 3º da ESO,  e 1º A e E da ESO. 

- Diego Pardo Amado imparte a materia de Lingua Castelá en 2º B, C, D e E da ESO e o 

grupo de 1º D da ESO. 

- María del Carmen Sanjurjo ten docencia na quenda de nocturno en 1º e 2º de Bacharelato de 

Adultos e tamén na ESPA I-II e na ESPA III-IV. Tamén ocupa o cargo de Xefa de 

Departamento. 

- Carlos Turnes Rieiro imparte clase en todo o nivel de 4º da ESO, e os grupos de 1º B e C da 

ESO.  

A presente programación elabórase no marco lexislativo da LOMCE (Lei orgánica 8/2013 

de 9 de decembro) e axústase ao Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obligatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

II. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

As competencias conceptualízanse como un «saber facer» que se aplica a unha diversidade 

de contextos académicos, sociais e profesionais. Para que a transferencia a distintos contextos sexa 

posible resulta indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas competencias e a 

vinculación deste coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran. En resumo, as 

competencias son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. O valor das competencias clave é evidente, xa que son aquelas que 

todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a 

cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. 

O coñecemento competencial integra un coñecemento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos e feitos (coñecemento declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás 

destrezas, referidas tanto á acción física observable como á acción mental (procedementos-saber 

facer); e un terceiro compoñente que ten unha grande influencia social e cultural e que implica un 
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conxunto de actitudes e valores (saber ser). 

Dado que a aprendizaxe baseada en competencias se caracteriza pola súa transversalidade, o 

seu dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-aprendizaxe competencial débese 

abordar desde todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a 

comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais. O seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado momento e 

permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 

individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. Ademais, esta aprendizaxe 

implica unha formación integral das persoas que, ao finalizaren a etapa académica, serán quen de 

transferir aqueles coñecementos adquiridos ás novas instancias que aparezan na opción de vida que 

elixan. Así, poderán reorganizar o seu pensamento e adquirir novos coñecementos, mellorar as súas 

actuacións e descubrir novas formas de acción e novas habilidades que lles permitan executar 

eficientemente as tarefas, favorecendo unha aprendizaxe ao longo de toda a vida. 

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

 

CCL: Comunicación lingüística. 

CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .  

CD: Competencia dixital.  

CAA: Aprender a aprender.  

CSC: Competencias sociais e cívicas.  

CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

CCEC: Conciencia e expresións culturais.  

 

O currículo desta materia, ao ter como meta o desenvolvemento da capacidade para 

interactuar de forma competente mediante a linguaxe nas diferentes esferas da actividade social, 

contribúe dun modo decisivo ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman a 

competencia en comunicación lingüística. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha 

lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de observación, aínda que se 

adquiren desde unha lingua, transfírense e aplican á aprendizaxe doutras. Esta aprendizaxe 

contribúe, á súa vez, a acrecentar esta competencia sobre o uso da linguaxe en xeral.  

Apréndese a falar e a escoitar e a ler e escribir, para a interacción comunicativa, pero tamén 

para adquirir novos coñecementos. A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un 

medio de representación do mundo e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao 

saber e á construción de coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente coa 

competencia básica de aprender a aprender. Así mesmo, os contidos de reflexión sobre a lingua 

recollen un conxunto de saberes conceptuais (metalinguaxe gramatical) e procedimentais 

(capacidade para analizar, contrastar, ampliar e reducir enunciados mediante o uso consciente de 

certos mecanismos gramaticais, substituír elementos do enunciado por outros gramaticalmente 

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa unha mesma idea, diagnosticar erros 

e reparalos, etc.) que se adquiren en relación coas actividades de comprensión e composición de 

textos e que se reutilizan para optimizar a aprendizaxe lingüística, é dicir, para aprender a aprender 

lingua.  

Por outra banda, aprender a usar a lingua é tamén aprender a analizar e resolver problemas, 

trazar plans e emprender procesos de decisión, xa que unha das funcións da linguaxe é regular e 

orientar a nosa propia actividade. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas contribúe a 

progresar na iniciativa persoal e espírito emprendedor e na regulación da propia actividade con 

progresiva autonomía.  

A materia contribúe á competencia dixital ao ter como unha das súas metas proporcionar 

coñecementos e destrezas para a procura e selección de información relevante de acordo con 

diferentes necesidades, así como para a súa reutilización na produción de textos orais e escritos 

propios. A procura e selección de moitas destas informacións requirirá, por exemplo, o uso 
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adecuado de bibliotecas ou a utilización de Internet; a realización guiada destas procuras constituirá 

un medio para o desenvolvemento da competencia dixital. A iso contribúe tamén o feito de que o 

currículo inclúa o uso de soportes electrónicos na composición de textos de modo que poidan 

abordarse máis eficazmente algunhas operacións que interveñen no proceso de escritura 

(planificación, execución do texto, revisión) e que constitúen un dos contidos básicos desta materia. 

Tamén poden contribuír ao desenvolvemento desta competencia o uso nesta materia dos novos 

medios de comunicación dixitais que implican un uso social e colaborativo da escritura e dos 

coñecementos.  

A aprendizaxe da lingua concibido como desenvolvemento da competencia comunicativa 

contribúe decisivamente ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, entendidas como 

un conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o 

entendemento entre as persoas. En efecto, aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a 

comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra banda, a 

educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 

constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas as 

linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de representación. 

Tamén se contribúe desde a materia a esta competencia na medida en que se analizan os modos 

mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, co 

obxecto de contribuír á erradicación dos usos discriminatorios da linguaxe.  

Dentro desta materia, a lectura, interpretación e valoración das obras literarias contribúen de 

forma relevante ao desenvolvemento dunha competencia en conciencia e expresións culturais, 

entendida como aproximación a un patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión 

de preocupacións esenciais do ser humano. A súa contribución será máis relevante en tanto se 

relacione o aprecio das manifestacións literarias con outras manifestacións artísticas, como a 

música, a pintura ou o cine. Tamén se contribúe a esta competencia procurando que o mundo social 

da literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos ou a presenza do literario na 

prensa) adquira sentido para o alumnado.  

Aínda que dun xeito moito máis secundario, a materia de Lingua Castelá podería contribuír 

ao desenvolvemento da competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía a través da interpretación 

e explicación de gráficas, diagramas, etc.; o traballo con textos especializados do ámbito científico 

ou tecnolóxico; ou certas operacións de clasificación e estruturación da información. Por outra 

banda, a análise das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais implica o manexo do pensamento 

lóxico e a aplicación dun método rigoroso. 

III. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 
 

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

permitan:  

 Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

 Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais.  

 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a 

violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.  

 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
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aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

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

 Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

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

 Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 

desenvolvemento e mellora da súa contorna social.  

 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego.  

 Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

 Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.  

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

impulsar condutas e hábitos saudables.  

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

 Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuir a súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
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1.- CONTIDOS.  
 Comunicación oral: escoitar e falar. 

1. Comunicación oral non espontánea no ámbito educativo: o seu proceso e a situación 

comunicativa.   

2. Textos expositivos e argumentativos orais. 

3. Xéneros textuais orais propios do ámbito educativo. 

4. Comprensión e produción de textos orais procedentes dos medios de comunicación 

social. Recursos. 

 Comunicación escrita: ler e escribir 

1. A comunicación escrita no ámbito educativo.  

2. Comprensión, produción e organización de textos expositivos escritos do ámbito 

educativo. 

3. Comprensión, produción e organización de textos escritos procedentes dos medios de 

comunicación social: xéneros informativos, e de opinión e publicidade. 

4. Procedementos para a obtención, o tratamento e a avaliación da información procedente 

de fontes impresas e dixitais. Educación para o uso, o tratamento e a produción de 

información. 

 Coñecemento da lingua 

1. Substantivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

2. Adxectivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

3. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal. 

4. Pronome: tipoloxía e valores gramaticais.  

5. Determinantes: tipoloxía e usos. 

6. Recoñecemento das diferenzas entre pronomes e determinantes. Relacións gramaticais. 

7. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais. 

8. Preposicións, conxuncións e interxeccións: tipoloxía e valores gramaticais. 

9. Observación, reflexión e explicación das estruturas sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas nos textos. 

10. Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual. 

11. Recoñecemento e explicación das propiedades textuais. Os seus procedementos. 

Modalidade. 

12. Procedementos para a obtención, o tratamento e a avaliación da información procedente 

de fontes impresas e dixitais. Educación para o uso, o tratamento e a produción de 

información. 

13. Coñecemento e explicación da pluralidade lingüística de España. As súas orixes 

históricas. 

14. Recoñecemento e explicación das variedades funcionais da lingua. 

15. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras presentes no centro, e relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

16. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 Educación literaria 

1. Estudo das obras máis representativas da literatura española desde a Idade Media ata o 

século XlX, a través da lectura e a análise de fragmentos e obras significativas. 

2. Análise de fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media ao século 

XlX, identificando as súas características temáticas e formais en relación co contexto, o 
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movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autora, e constatando a evolución 

histórica de temas e formas. 

3. Desenvolvemento da autonomía de lectura e aprecio pola literatura como fonte de pracer 

e de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 

4. Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer e 

de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 

5. Interpretación crítica de fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao 

século XlX, detectando as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto 

histórico, artístico e cultural. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, 

crenzas, etc. 

6. Planificación e elaboración de traballos educativo escritos ou presentacións sobre a 

literatura desde a Idade Media ata o século XlX, obtendo a información de fontes 

diversas e achegando un xuízo crítico persoal e argumentado con rigor.  

7. Composición de textos escritos con intención literaria e conciencia de estilo.  

 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN ENTRE 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN) E 
COMPETENCIAS CLAVE.  
 

A temporalización proposta é orientativa e poderá verse modificada polo profesor para 

adaptala ao proceso de ensino-aprendizaxe (tendo en conta as características do alumnado, o libro 

de texto/apuntamentos empregados e a metodoloxía de cada docente). Cada unidade didáctica 

ocupará ao redor de 18 sesións nas que se alternarán contidos dos catro bloques. 

 

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse cunha ampla variedade de probas e tamén a través 

da observación na aula, adaptando sempre os instrumentos e procedementos de avaliación non só ás 

características específicas de cada estándar, senón tamén ás circunstancias do proceso de ensino-

aprendizaxe: características grupais e individuais, momento do curso e da unidade didáctica... 

Preténdese flexibilizar os proceso de avaliación e integralo dun xeito coherente no proceso de 

ensino-aprendizaxe. Así, estableceranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Observación directa (OD): inclúe as intervencións na clase e as actividades diarias feitas 

no caderno sobre calquera dos contidos traballados este curso.  

 

Proba escrita (PE): exames, traballos ou ensaios sobre comprensión, interpretación e 

identificación de trazos caracterizadores de distintos tipos de textos, elaboración de resumos, 

elaboración de textos de tipoloxía diversa; actividades sobre formación de palabras, prefixos e 

sufixos de orixe grecolatina, oración simple e composta, caracterización de textos expositivos e 

argumentativos, mecanismos de cohesión textual, rexistros lingüístico; exercicios de comprensión e 

caracterización de textos literarios, coñecemento das principais características temáticas e formais 

das obras desde a Idade Media ata o século XIX… 

 

Proba Oral (PO): Resumo oral e análise de textos escritos ou audiovisuais, explicación de 

textos de diferente tipo ou da tradición literaria desde a Idade Media ata o século XIX, debates para 

traballar a estrutura do texto argumentativo, observación dos intercambios orais espontáneos que 

xorden na aula… 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  I.E.S. Isidro Parga Pondal 
 

 
Programación Didáctica 1º BACHARELATO  11 

 

2.1. Unidade didáctica 1. Temporalización: primeiro parcial do primeiro trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.1. Substantivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.2. Adxectivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.4. Pronome: tipoloxía e valores 
gramaticais.  

▪ B3.5. Determinantes: tipoloxía e usos. 

▪ B3.6. Recoñecemento das diferenzas 
entre pronomes e determinantes. 
Relacións gramaticais. 

▪ B3.1. Aplicar sistematicamente os coñecementos sobre as 
categorías gramaticais na realización, autoavaliación e mellora dos 
textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do 
coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e 
alleos, recoñecendo e explicando incorreccións de concordancia, 
réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc.[50%] 

▪ LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a 
explicación lingüística dos textos.[50%]  

 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

▪e 
▪ B3.1. Substantivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.2. Adxectivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.4. Pronome: tipoloxía e valores 
gramaticais.  

▪ B3.5. Determinantes: tipoloxía e usos. 

▪ B3.6. Recoñecemento das diferenzas 
entre pronomes e determinantes. 
Relacións gramaticais. 

▪ B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das 
categorías gramaticais (substantivo, adxectivo, verbo, pronomes, 
artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

    OD, PE 

▪ LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo 
nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes 
da situación comunicativa (audiencia e contexto). [80%] 

▪ LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do adxectivo 
nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes 
da situación comunicativa (audiencia e contexto). [80%]  

▪ LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes 
nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes 
da situación comunicativa (audiencia e contexto).[80%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 
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(Os constituíntes da palabra) ▪ LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo 
determinado e do indeterminado, e de calquera tipo de 
determinantes, en relación coa súa presenza ou ausencia coa 
intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). [80%] 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século XlX, 
a través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

(A literatura medieval) 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura 
e a análise de fragmentos e obras significativas. 

OD,  PE 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde 
a Idade Media ao século XIX. [80%] 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence 
e a obra do/da autora, e constatando a 
evolución histórica de temas e formas. 

(A literatura medieval) 

Lectura de unha obra 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos 
e culturas. 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas.  

OD, PE 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e 
a obra do/da autor/a. [80%] 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas.  [50%] 

 

▪ CAA 

 

 

▪ CCEC 
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2.2. Unidade didáctica 2. Temporalización: segundo parcial do primeiro trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ d 

▪ e 

▪ B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrase 
verbal. 

▪ B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

▪ B3.8. Preposicións, conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

▪ B3.1. Aplicar sistematicamente os coñecementos sobre as 
categorías gramaticais na realización, autoavaliación e mellora dos 
textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do 
coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e 
alleos, recoñecendo e explicando incorreccións de concordancia, 
réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc.[50%] 

▪ LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a 
explicación lingüística dos textos.[50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

▪e ▪ B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrase 
verbal. 

▪ B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

▪ B3.8. Preposicións, conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

▪ B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das 
categorías gramaticais (substantivo, adxectivo, verbo, pronomes, 
artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun 
texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes 
da situación comunicativa (audiencia e contexto). [80%] 

▪ Identifica e explica os usos e valores do adverbio nun texto, en 
relación coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto).  [80%] 

▪ Identifica e explica os usos e valores de preposicións, 
conxuncións e interxeccións nun texto, en relación coa intención 
comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así 
como con outros compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). [80%] 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 
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▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século XlX, 
a través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

(O prerrenacemento) 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura 
e a análise de fragmentos e obras significativas. 

OD,  PE 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde 
a Idade Media ao século XIX.[80%] 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence 
e a obra do/da autora, e constatando a 
evolución histórica de temas e formas. 

(O Prerrenacemento) 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos 
e culturas. 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas.  

OD, PE 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e 
a obra do/da autor/a.[80%] 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas. [50%] 

 

▪ CAA 

 

 

▪ CCEC 
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2.3. Unidade didáctica 3. Temporalización: primeiro parcial do segundo trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 
 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.9. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos textos. 

( Oración simple. Coordinación e 
xustaposición) 

 

▪ B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas 
sintácticas dos enunciados para a realización, autoavaliación e 
mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da 
importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da 
lingua. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, 
explicando a relación entre os grupos de palabras.[80%] 

▪ LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e 
medias, contrastando as diferenzas entre elas en función da 
intención comunicativa do texto en que aparecen.[80%] 

▪ LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e escritos 
incorporando progresivamente estruturas sintácticas variadas e 
aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora 
destes. [50%] 

▪ CCL 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século XlX, 
a través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

(Poesía: Renacemento e barroco) 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura 
e a análise de fragmentos e obras significativas. 

OD,  PE 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde 
a Idade Media ao século XIX.[80%] 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas.  

OD, PE 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e 
a obra do/da autor/a.[80%] 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas. [50%] 

▪ CAA 

 

 

▪ CCEC 
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2.4. Unidade didáctica 4. Temporalización: Segundo parcial do segundo trimestre. 

 

e a obra do/da autora, e constatando a 
evolución histórica de temas e formas. 

(Poesía: Renacemento e Barroco) 

Lectura de unha obra 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos 
e culturas. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.9. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos textos. 

(Or. subordinadas substantivas) 

▪ B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas 
sintácticas dos enunciados para a realización, autoavaliación e 
mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da 
importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da 
lingua. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 
subordinadas substantivas en relación co verbo da oración 
principal. [80%] 

▪ LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e escritos 
incorporando progresivamente estruturas sintácticas variadas e 
aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora 
destes.[50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.11. Recoñecemento e explicación 
das propiedades textuais. Os seus 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos adquiridos para a elaboración de 
discursos orais ou escritos con adecuada coherencia e cohesión. 

▪ LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión textual na 
súa propia produción oral e escrita.[80%] 

▪ CCL 
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procedementos. Modalidade. OD, PE ▪ LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais 
que fan referencia ao contexto temporal e espacial, e aos 
participantes na comunicación.[80%] 

▪ LCL1B3.5.3. Valora os recursos expresivos empregados polo 
emisor dun texto en función da súa intención comunicativa e do 
resto dos elementos da situación comunicativa, diferenciando e 
explicando as marcas de obxectividade e de subxectividade, e os 
procedementos gramaticais de inclusión do emisor no texto.[50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CSC 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século XlX, 
a través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

(Renacemento: narrativa e teatro) 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura 
e a análise de fragmentos e obras significativas. 

OD,  PE 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde 
a Idade Media ao século XIX.[80%] 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence 
e a obra do/da autora, e constatando a 
evolución histórica de temas e formas. 

(Renacemento: narrativa e teatro) 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos 
e culturas. 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 

 OD, PE 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e 
a obra do/da autor/a.[80%] 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas. [50%] 

▪ CAA 

 

 

▪ CCEC 
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2.5. Unidade didáctica 5. Temporalización: primeiro parcial do terceiro trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de apredizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 1.  Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.2. Textos expositivos e 
argumentativos orais. 

▪ B1.3. Xéneros textuais orais propios 
do ámbito educativo. 

▪ B1.2. Sintetizar por escrito o contido de textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando 
a información relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa 
como un medio de adquisición de coñecementos.  

OD, PE 

▪ LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter 
expositivo, de temas especializados e propios do ámbito 
educativo, discriminando a información relevante.[80%] 

▪ LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de organización do contido 
nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, analiza os 
recursos verbais e non verbais empregados polo emisor, e 
valóraos en función dos elementos da situación 
comunicativa.[50%] 

▪ CCL 
 
 
 

▪ CCL 

 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.4. Comprensión e produción de 
textos orais procedentes dos medios 
de comunicación social. Recursos. 

▪ B1.3. Extraer información de textos orais e audiovisuais dos medios 
de comunicación, recoñecendo a intención comunicativa, o tema e a 
estrutura do contido, identificando os trazos propios do xénero 
xornalístico e os recursos verbais e non verbais utilizados, e 
valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

OD 

▪ LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos propios dos principais xéneros 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación social. [50%] 

▪ LCL1B1.3.2. Analiza os recursos verbais e non verbais utilizados 
polo emisor dun texto xornalístico oral ou audiovisual, valorando 
de forma crítica a súa forma e o seu contido.[50%] 

▪ CSC 

 

 

▪ CSC 

Bloque 2.  Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión, produción e 
organización de textos expositivos 
escritos do ámbito educativo. 

▪ B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de 
tema especializado, discriminando a información relevante e 
accesoria, e utilizando a lectura como un medio de adquisición de 
coñecementos.  

OD, PE 

▪ LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de 
tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a 
estrutura.[80%] 

▪ LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios do ámbito educativo, distinguindo as ideas 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CMCCT 
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principais e secundarias.[80%] 

▪ LCL1B2.2.3. Analiza os recursos verbais e non verbais presentes 
nun texto expositivo de tema especializado e valóraos en función 
dos elementos da situación comunicativa (intención comunicativa 
do/da autor/a, tema e xénero textual).[50%] 

 

 

▪ CSC 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.3. Comprensión, produción e 
organización de textos escritos 
procedentes dos medios de 
comunicación social: xéneros 
informativos, e de opinión e 
publicidade. 

▪ B2.3. Ler, comprender e interpretar textos xornalísticos e 
publicitarios de carácter informativo e de opinión, recoñecendo a 
intención comunicativa, identificando os trazos propios do xénero e 
os recursos verbais e non verbais utilizados, e valorando de forma 
crítica a súa forma e o seu contido. 

OD, PE 

▪ LCL1B2.3.1. Resume o contido de textos xornalísticos escritos 
informativos e de opinión, discriminando a información relevante, 
recoñecendo o tema e a estrutura do texto, e valorando de forma 
crítica a súa forma e o seu contido.[50%] 

▪ LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando a 
información e a persuasión, recoñecendo os elementos que utiliza 
o emisor para seducir o receptor, valorando criticamente a súa 
forma e o seu contido, e rexeitando as ideas discriminatoria. 
[50%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CSC 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.9. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos textos. 

(Or. subordinadas adxectivas) 

▪ B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas 
sintácticas dos enunciados para a realización, autoavaliación e 
mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da 
importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da 
lingua. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 
subordinadas de relativo, identificando o antecedente que 
modifican.[80%]  

▪ LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e escritos 
incorporando progresivamente estruturas sintácticas variadas e 
aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora 
destes. [50%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

▪ e ▪ B3.10. Observación, reflexión e 
explicación das formas de 
organización textual. 

▪ B3.4. Recoñecer os trazos propios das tipoloxías textuais 
identificando a súa estrutura e os trazos lingüísticos máis 
importantes en relación coa intención comunicativa. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e 
lingüísticos dos textos narrativos, descritivos, expositivos e 
argumentativos.[80%] 

▪ LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos 
planos morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-textual, 
relacionando o seu emprego coa intención comunicativa do 
emisor e o resto de condicións da situación comunicativa.[80%] 

▪ CCEC 

 

 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria  

▪ d ▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde ▪ CCEC 
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▪ i desde a Idade Media ata o século XlX, 
a través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

(Barroco: narrativa e teatro) 

e a análise de fragmentos e obras significativas. 

OD,  PE 

a Idade Media ao século XIX.[80%] 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence 
e a obra do/da autora, e constatando a 
evolución histórica de temas e formas. 

(Barroco: narrativa e teatro) 

Lectura de unha obra 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos 
e culturas. 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 

OD, PE 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e 
a obra do/da autor/a.[80%] 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas. [50%] 

 

▪ CAA 

 

 

▪ CCEC 
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2.6. Unidade didáctica 6. Temporalización: segundo parcial do terceiro trimestre. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ e 

▪ h 

▪ n 

▪ B3.13. Coñecemento e explicación da 
pluralidade lingüística de España. As 
súas orixes históricas. 

▪ B3.7. Coñecer a orixe e a evolución das linguas de España e as 
súas principais variedades dialectais, recoñecendo e explicando os 
seus trazos característicos en manifestacións orais e escritas, e 
valorando a diversidade lingüística como parte do patrimonio cultural 
do noso país. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución das 
linguas de España, así como as súas principais variedades 
dialectais, e valora a diversidade lingüística como parte do noso 
patrimonio cultural.[80%] 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.14. Recoñecemento e explicación 
das variedades funcionais da lingua. 

▪ B3.8. Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando 
interese por ampliar o seu propio repertorio verbal e evitar os 
prexuízos e estereotipos lingüísticos. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en 
contextos comunicativos que esixen un uso formal da lingua, 
evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións 
clixé.[80%] 

▪ LCL1B3.8.2. Explica, a partir dos textos, a influencia do medio 
social no uso da lingua, e identifica e rexeita os estereotipos 
lingüísticos que supoñen unha valoración pexorativa cara ás 
persoas usuarias da lingua.[50%] 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CSC 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século XlX, 
a través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

(Séculos XVIII  e XIX) 

 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura 
e a análise de fragmentos e obras significativas. 

OD,  PE 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde 
a Idade Media ao século XIX.[80%] 

▪ CCEC 
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2.7. Unidade didáctica 7. Temporalización: todo o curso. 

 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence 
e a obra do/da autora, e constatando a 
evolución histórica de temas e formas. 

(Séculos XVIII-XIX) 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos 
e culturas. 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas.  

OD, PE 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e 
a obra do/da autor/a.[80%] 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas.[50%] 

▪ CAA 

 

 

▪ CCEC 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación. 

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque .1 Comunicación oral: escoitar e falar 

▪ a 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

B1.1. Comunicación oral non 
espontánea no ámbito educativo: o seu 
proceso e a situación comunicativa. 

▪ B1.1. Expor oralmente un tema especializado con rigor e claridade, 
documentándose en fontes diversas, organizando a información 
mediante esquemas, seguindo unha orde preestablecida e 
utilizando as técnicas de exposición oral e as tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

    OD, PO 

LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre temas especializados, 
consultando fontes de información diversa, utilizando as tecnoloxías 
da información e seguindo unha orde previamente establecida.[80%] 

CD 

 

LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, 
timbre e a velocidade adecuados ás condicións da situación 
comunicativa. [80%] 

CCL 
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 LCL1B1.1.3. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
etc.) empregando un léxico preciso e especializado e evitando o uso 
de coloquialismos, retrousos e palabras comodín.[80%] 

CSC 

 

LCL1B1.1.4. Avalía as súas propias presentacións orais e as 
dos/das seus/súas compañeiros/as, detecta as dificultades 
estruturais e expresivas, e deseña estratexias para mellorar as súas 
prácticas orais e progresar na aprendizaxe autónoma.[50%] 

CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.2. Textos expositivos e 
argumentativos orais. 

▪ B1.3. Xéneros textuais orais propios 
do ámbito educativo. 

▪ B1.2. Sintetizar por escrito o contido de textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando 
a información relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa 
como un medio de adquisición de coñecementos.  

OD, PE 

▪ LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter 
expositivo, de temas especializados e propios do ámbito 
educativo, discriminando a información relevante.[80%] 

▪ LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de organización do contido 
nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, analiza os 
recursos verbais e non verbais empregados polo emisor, e 
valóraos en función dos elementos da situación comunicativa. 
[50%] 

▪ LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e suscita 
preguntas coa intención de aclarar ideas que non comprendeu 
nunha exposición oral. [80%] 

▪ CCL 

 

 

▪ CCL 

 

 

 

▪ CAA 

Bloque 2.  Comunicación escrita: ler e escribir 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. A comunicación escrita no 
ámbito educativo.  

▪ B2.2. Comprensión, produción e 
organización de textos expositivos 
escritos do ámbito educativo. 

▪ B2.1. Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica e gramatical, empregando 
distintas estruturas expositivas (comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronolóxica, etc.) e 
utilizando os recursos expresivos adecuados ás condicións da 
situación comunicativa.  

OD, PE 

▪ LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical.[80%] 

▪ LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e especializado, 
e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e palabras 
comodín.[80%] 

▪ LCL1B2.1.3. Avalía as súas propias producións escritas e as 
dos/das seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 
estruturais e expresivas, e deseñando estratexias para mellorar a 
súa redacción e avanzar na aprendizaxe autónoma.[50%] 

▪ CCL 

 

▪ CSC 

 

 

 

 

▪ CAA 
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▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. Procedementos para a 
obtención, o tratamento e a avaliación 
da información procedente de fontes 
impresas e dixitais. Educación para o 
uso, o tratamento e a produción de 
información. 

▪ B2.4. Realizar traballos de investigación sobre temas do currículo ou 
da actualidade social, científica ou cultural, planificando a súa 
realización, obtendo a información de fontes diversas e utilizando as 
tecnoloxías da información e da comunicación para a súa 
realización, a súa avaliación e a súa mellora. 

PE 

▪ LCL1B2.4.1. Realiza traballos de investigación planificando a súa 
realización, fixando os seus propios obxectivos, organizando a 
información en función dunha orde predefinida, revisando o 
proceso de escritura para mellorar o produto final e chegando a 
conclusións persoais.[80%] 

▪ LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para documentarse, consultando fontes diversas e 
avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a 
información relevante mediante fichas-resumo.[80%] 

▪ LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos 
escritos (organización en epígrafes, procedementos de cita, notas 
a pé de páxina e bibliografía).[80%] 

▪ LCL1B2.4.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización, a avaliación e a mellora de 
textos escritos propios e alleos.[50%] 

▪ CAA 

 

 

 

 

▪ CD 

 

 

▪ CCL 

 

 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ B3.12. Procedementos para a 
obtención, o tratamento e a avaliación 
da información procedente de fontes 
impresas e dixitais. Educación para o 
uso, o tratamento e a produción de 
información. 

▪ B3.6. Coñecer e manexar fontes de información impresa ou dixital 
para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e avanzar na 
aprendizaxe autónoma. 

OD 

▪ LCL1B3.6.1. Coñece e consulta fontes de información impresa ou 
dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma.[50%] 

▪ CD 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.14. Recoñecemento e explicación 
das variedades funcionais da lingua. 

▪ B3.8. Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando 
interese por ampliar o seu propio repertorio verbal e evitar os 
prexuízos e estereotipos lingüísticos. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en 
contextos comunicativos que esixen un uso formal da lingua, 
evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións 
clixé.[80%] 

▪ CCL 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.15. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes 
no centro, e relacionados cos 

▪ B3.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro, e relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

OD, PE 

▪ LCL1B3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 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.[50%] 

▪ CCL 

▪ CAA 
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elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.16. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de textos. 

OD 

▪ LCL1B3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 
produción dos textos traballados en calquera das outras.[50%] 

▪ CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século XlX, 
a través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura 
e a análise de fragmentos e obras significativas. 

OD,  PE 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde 
a Idade Media ao século XIX.[80%] 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence 
e a obra do/da autora, e constatando a 
evolución histórica de temas e formas. 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos 
e culturas. 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas.  

OD, PE 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e 
a obra do/da autor/a.[80%] 

▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas.[50%] 

 

▪ CAA 

 

 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
lectora e aprecio pola literatura como 
fonte de pracer e de coñecemento 
doutros mundos, tempos e culturas. 

▪ B4.4. Interpretación crítica de 
fragmentos ou obras significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, 

▪ B4.3. Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas 
desde a Idade Media ao século XlX, detectando as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e 
cultural. 

OD, PE,PO 

▪ LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras 
significativas desde a Idade Media ao século XIX.[80%] 

▪ LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da obra 
co seu contexto histórico, artístico e cultural.[50%]  

 

▪ CCEC 

 

▪ CCEC 
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detectando as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto 
histórico, artístico e cultural. Reflexión 
e superación de estereotipos de 
xénero, clase, crenzas, etc. 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.5. Planificación e elaboración de 
traballos educativo escritos ou 
presentacións sobre a literatura desde 
a Idade Media ata o século XlX, 
obtendo a información de fontes 
diversas e achegando un xuízo crítico 
persoal e argumentado con rigor. 

▪ B4.6. Composición de textos escritos 
con intención literaria e conciencia de 
estilo. 

▪ B4.4. Planificar e elaborar textos de intención literaria, traballos de 
investigación escritos ou presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura desde a Idade Media ata o século XlX, 
obtendo a información de fontes diversas e achegando un xuízo 
crítico persoal e argumentado con rigor. 

PE, PO 

▪ LCL1B4.4.1. Planifica a elaboración de traballos de investigación 
escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores/as da 
literatura desde a Idade Media ata o século XIX.[50%] 

▪ LCL1B4.4.2. Obtén a información de fontes diversas.[50%]  

▪ LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor o seu propio xuízo crítico.[50%] 

 

▪ CSIEE 

 

 

▪ CD 

▪ CCL 
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3. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 
 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e 

aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do 

coñecemento, vehículo para as relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para 

desenvolver o currículo da materia, utilizaremos as seguintes pautas metodolóxicas:  

 Repasaremos os coñecementos mínimos do nivel morfosintáctico que os alumnos 

procedentes de ESO deben ter ao comezar esta etapa. 

 Alternaremos a explicación dos contidos coa realización de actividades prácticas como a 

análise de textos orais espontáneos ou non, e de textos escritos. 

 Realizaremos comentarios críticos de textos expositivos e argumentativos aplicando os 

coñecementos adquiridos en teoría da comunicación (o proceso comunicativo, os sistemas 

de signos empregados, os procedementos de comunicación, os elementos que interveñen...). 

 Comentaremos textos literarios onde os alumnos deberán distinguir os distintos tipos de 

variedades (xéneros e subxéneros) e as características. 

 Repasaranse as clases de palabras e se estudarán de forma descritiva, aplicando os 

coñecementos á análise das categorías gramaticais e ao recoñecemento e clasificación en 

exercicios e en textos. 

 Analizaranse os constituíntes inmediatos da oración de forma illada, en exercicios e en 

textos. 

 Serán analizados e clasificados períodos oracionais simples (segundo o MODUM e o 

DICTUM), distinguindo as unidades da lingua (palabras, sintagmas), e as súas funcións 

dentro da oración, para contribuír ao coñecemento da lingua como sistema de signos 

combinados estruturalmente e mellorar a expresión oral e escrita dos alumnos. 

 Analizaranse e clasificaranse oracións compostas illadas ou partindo de textos. 

 Os alumnos realizarán procura de datos empregando as novas tecnoloxías da información e 

practicarán o tratamento informático de textos. 

 Traballaremos a técnica do comentario de textos literarios aplicada a textos representativos 

do programa. 

 

O libro de texto utilizado será  Lengua castellana y Literatura 1º de Bachillerato, da  editorial 

Casals. Utilizaranse, ademais, outros materiais complementarios cando o profesor o estime 

oportuno. Entre eles, antoloxías de textos literarios en papel e audiovisuais, textos dos medios de 

comunicación ou ensaísticos, fichas bibliográficas, vídeos, dicionarios…, así como a obra de lectura 

obrigatoria seleccionada para cada avaliación. 

En cada avaliación propoñerase unha obra de lectura obrigatoria. Ademais, o profesor poderá 

seleccionar outra lectura voluntaria para cada trimestre.  

4.- CRITERIOS AVALIACIÓN/OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

A lexislación vixente establece para o 1º curso de Bacharelato os seguintes criterios de 

avaliación: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 

 Expor oralmente un tema especializado con rigor e claridade, documentándose en fontes 

diversas, organizando a información mediante esquemas, seguindo unha orde preestablecida 

e utilizando as técnicas de exposición oral e as tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

 Sintetizar por escrito o contido de textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre 
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temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando a 

información relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como un medio de 

adquisición de coñecementos. 

 Extraer información de textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación, 

recoñecendo a intención comunicativa, o tema e a estrutura do contido, identificando os 

trazos propios do xénero xornalístico e os recursos verbais e non verbais utilizados, e 

valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e 

gramatical, empregando distintas estruturas expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronolóxica, etc.) e utilizando os recursos 

expresivos adecuados ás condicións da situación comunicativa. 

 Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado, 

discriminando a información relevante e accesoria, e utilizando a lectura como un medio de 

adquisición de coñecementos. 

 Ler, comprender e interpretar textos xornalísticos e publicitarios de carácter informativo e 

de opinión, recoñecendo a intención comunicativa, identificando os trazos propios do xénero 

e os recursos verbais e non verbais utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o 

seu contido. 

 Realizar traballos de investigación sobre temas do currículo ou da actualidade social, 

científica ou cultural, planificando a súa realización, obtendo a información de fontes 

diversas e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación para a súa 

realización, a súa avaliación e a súa mellora. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

 Aplicar sistematicamente os coñecementos sobre as categorías gramaticais na realización, 

autoavaliación e mellora dos textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do 

coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

 Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais (substantivo, 

adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 

textos. 

 Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos enunciados para a 

realización, autoavaliación e mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da 

importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

 Recoñecer os trazos propios das tipoloxías textuais identificando a súa estrutura e os trazos 

lingüísticos máis importantes en relación coa intención comunicativa. 

 Aplicar os coñecementos adquiridos para a elaboración de discursos orais ou escritos con 

adecuada coherencia e cohesión. 

 Coñecer e manexar fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas sobre o 

uso correcto da lingua e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 Coñecer a orixe e a evolución das linguas de España e as súas principais variedades 

dialectais, recoñecendo e explicando os seus trazos característicos en manifestacións orais e 

escritas, e valorando a diversidade lingüística como parte do patrimonio cultural do noso 

país. 

 Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando interese por ampliar o seu 

propio repertorio verbal e evitar os prexuízos e estereotipos lingüísticos. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 
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outras presentes no centro, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

 Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 

solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura española desde a Idade Media 

ata o século XlX a través da lectura e a análise de fragmentos e obras significativas. 

 Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media ao século 

XlX, identificando as súas características temáticas e formais en relación co contexto, o 

movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución 

histórica de temas e formas. 

 Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao século 

XlX, detectando as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, 

artístico e cultural. 

 Planificar e elaborar textos de intención literaria, traballos de investigación escritos ou 

presentacións sobre temas, obras ou autores/as da literatura desde a Idade Media ata o século 

XlX, obtendo a información de fontes diversas e achegando un xuízo crítico persoal e 

argumentado con rigor 

 

 

A cualificación global da avaliación será o resultado de ponderar os seguintes apartados: 

 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Ponderarán un 80% da nota da avaliación. Realizarase 

como mínimo unha proba escrita en cada avaliación que abranga os contidos traballados. No caso 

de facer máis dun exame, establecerase a nota media de ambas probas.  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, etc.: 

10% 

Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de convivencia do 

centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo estado; a presentación dun 

caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

 

LIBRO DE LECTURA: Destinarase un 10% da cualificación á lectura, axeitada asimilación e 

aproveitamento dunha obra literaria. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor proporá unha lectura voluntaria por trimestre que 

pode sumar ata 0.5 puntos á cualificación final da avaliación, sexa esta aprobada ou suspensa. So 

poderán presentarse a esta proba aqueles alumnos que demostren ter lido a lectura obrigatoria. 

 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Descontarase 0,1 

puntos por cada til incorrecto e 0.25 polas restantes faltas de ortografía, ata un máximo de 2 puntos. 

As incorreccións ortográficas repetidas penalizan como únicas. Tamén se terá en conta a 

presentación (limpeza, sangría, marxe...), coherencia e expresión empregada nas probas escritas 

podendo penalizarse ata un máximo de 1 punto. 

 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima que se establece como aprobado será un 5, una vez 

feitas as medias e ponderacións pertinentes,. 
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NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións.  

 

A final de curso, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a recuperación 

das avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que presentarse a un 

exame global de todo o curso.  

 

Tanto nas probas de recuperación de xuño como na avaliación extraordinaria, só se terá en conta 

o exame realizado e non se incluirá ninguna obra de lectura.  

 

O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o 

alumnado que sexa sorprendido copiando, durante os exames ou en calquera outra proba 

avaliable, incluso cando isto se demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a 

cualificación será un  0. O plaxio na elaboración de traballos terá a mesma penalización.Tamén se 

recomenda que non empreguen bolígrafos borrables. 

 

5.- APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA. 
 

LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre temas especializados, consultando fontes de 

información diversa, utilizando as tecnoloxías da información e seguindo unha orde previamente 

establecida. 

LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, timbre e a velocidade 

adecuados ás condicións da situación comunicativa.  

LCL1B1.1.3. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc.) empregando un léxico preciso e especializado e evitando o uso 

de coloquialismos, retrousos e palabras comodín. 

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter expositivo, de temas especializados e 

propios do ámbito educativo, discriminando a información relevante. 

LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e suscita preguntas coa intención de aclarar ideas 

que non comprendeu nunha exposición oral.  

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical. 

LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e especializado, e evitando o 

uso de coloquialismos, retrousos e palabras comodín. 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios do 

ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a estrutura. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do ámbito 

educativo, distinguindo as ideas principais e secundarias. 

LCL1B2.4.1. Realiza traballos de investigación planificando a súa realización, fixando os seus 

propios obxectivos, organizando a información en función dunha orde predefinida, revisando o 

proceso de escritura para mellorar o produto final e chegando a conclusións persoais. 

LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, 

consultando fontes diversas e avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a información 

relevante mediante fichas-resumo. 

LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos (organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía). 

LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo nun texto, en relación coa 

intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 
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compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto).  

LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do adxectivo nun texto, en relación coa 

intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto).  

LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun texto, en relación coa intención 

comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da 

situación comunicativa (audiencia e contexto). 

Identifica e explica os usos e valores do adverbio nun texto, en relación coa intención comunicativa 

do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e contexto).   

Identifica e explica os usos e valores de preposicións, conxuncións e interxeccións nun texto, en 

relación coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto).  

LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes nun texto, en relación coa 

intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo determinado e do indeterminado, e de 

calquera tipo de determinantes, en relación coa súa presenza ou ausencia coa intención 

comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da 

situación comunicativa (audiencia e contexto).  

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando a relación entre os 

grupos de palabras. 

LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e medias, contrastando as 

diferenzas entre elas en función da intención comunicativa do texto en que aparecen. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas substantivas en 

relación co verbo da oración principal.  

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas de relativo, 

identificando o antecedente que modifican. 

LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos narrativos, 

descritivos, expositivos e argumentativos. 

LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos planos morfosintáctico, léxico-

semántico e pragmático-textual, relacionando o seu emprego coa intención comunicativa do emisor 

e o resto de condicións da situación comunicativa. 

LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión textual na súa propia produción oral e 

escrita. 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que fan referencia ao contexto 

temporal e espacial, e aos participantes na comunicación. 

LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución das linguas de España, así como as 

súas principais variedades dialectais, e valora a diversidade lingüística como parte do noso 

patrimonio cultural. 

LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en contextos comunicativos que esixen 

un uso formal da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade Media ao século XIX. 

LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en relación co contexto, o movemento 

e o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a. 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao 

século XIX. 
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1. CONTIDOS 
 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 

1. Comunicación oral non espontánea nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 

empresarial. A súa caracterización. 

2. Comprensión e produción de textos orais procedentes dos medios de comunicación 

social: xéneros informativos e de opinión. Publicidade. 

3. Presentación oral: planificación, documentación, avaliación e mellora. 

 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir. 

 

1. Comunicación escrita nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial: 

elementos; xéneros textuais.  

2. Análise e comentario de textos escritos do ámbito educativo. 

 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

 

1. Análise e explicación do léxico castelán e dos procedementos de formación. 

2. Substantivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

3. Adxectivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

4. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal. 

5. Pronome: tipoloxía e valores gramaticais.  

6. Determinantes: tipoloxía e usos. 

7. Recoñecemento das diferenzas entre pronomes e determinantes: relacións gramaticais. 

8. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais. 

9. Preposicións, conxuncións e interxeccións: tipoloxía e valores gramaticais. 

10. Observación, reflexión e explicación do significado das palabras. Denotación e 

connotación. 

11. Observación, reflexión e explicación das estruturas sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas nos textos. 

12. Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidade. 

13. Identificación e uso dos recursos expresivos que marcan a obxectividade e a 

subxectividade. 

14. Observación, reflexión e explicación da deíxe temporal, espacial e persoal. 

15. Coñecemento e explicación do español actual. O español na rede. Situación do español 

no mundo. O español de América. 

16. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

17. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
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 Bloque 4. Educación literaria. 

 

1. Estudo cronolóxico das obras máis representativas da literatura en español do século XX 

ata os nosos días. 

2. Análise de fragmentos ou obras significativas do século XX ata os nosos días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos ou obras significativas do século XX ata os nosos 

días. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

4. Planificación e elaboración de traballos educativos escritos ou presentacións sobre 

temas, obras ou autores/as da literatura do século XX ata os nosos días.
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2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN ENTRE 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN) E 
COMPETENCIAS CLAVE.  
 

Esta temporalización é orientativa e o profesor deberá adaptala ao alumnado segundo se vaia 

desenvolvendo o proceso de ensino-aprendizaxe, dando sempre prioridade a aqueles contidos que a 

CIUG establece como fundamentais para a proba da ABAU. Cada unidade didáctica abrangue en 

torno a 15 sesións que o profesor distribuirá entre contidos dos catro bloques.  

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse cunha ampla variedade de probas e tamén a través 

da observación na aula, adaptando sempre os instrumentos e procedementos de avaliación non só á 

natureza específica de cada estándar, senón tamén ás circunstancias do proceso de ensino-

aprendizaxe: características grupais e individuais, momento do curso e da unidade didáctica... 

Preténdese flexibilizar o proceso de avaliación e integralo dun xeito coherente no proceso de 

ensino-aprendizaxe. Deste xeito estableceranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

 

Observación directa (OD): inclúe as intervencións en clase e as actividades do caderno 

sobre calquera dos contidos traballados este curso.  

Proba escrita (PE): exames, traballos ou ensaios sobre comprensión, interpretación e 

identificación de trazos caracterizadores de distintos tipos de textos, elaboración de resumos cun 

estilo propio, elaboración de textos de tipoloxía diversa; actividades sobre formación de palabras, 

prefixos e sufixos de orixe grecolatina, oración simple e composta, caracterización de textos 

expositivos e argumentativos, mecanismos de cohesión textual, rexistros lingüístico; exercicios de 

comprensión e caracterización de textos literarios do século XX ata os nosos días, coñecemento das 

principais características temáticas e formais das obras deste período… 

Proba Oral (PO): exposición oral, debate… Resumo oral e análise de textos escritos ou 

audiovisuais, explicación de textos procedentes dos medios de comunicación ou da tradición 

literaria do século XX, debates para traballar a estrutura do texto argumentativo, observación dos 

intercambios orais espontáneos que xorden na aula. 

 

As preguntas formuladas nos exames serán semellantes ás propostos para a ABAU, tanto na súa 

concepción como na distribución da puntuación, sempre que sexa posible. Servirán tamén como 

instrumento de avaliación os comentarios críticos entregados polo alumnado e os traballos sobre as 

obras de lectura. 
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2. 1. UNIDADE DIDÁCTICA 1. Temporalización: primeiro parcial da primeira avaliación. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e intrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables 
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 3 

d 

e 

▪ B3.1. Análise e explicación do léxico 
castelán e dos procedementos de 
formación de palabras. 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras en 
español, aplicando os coñecementos adquiridos para a mellora, a 
comprensión e o enriquecemento do vocabulario activo. 
PE, OD  

▪ LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de formación das palabras 
diferenciando entre raíz e afixos, e explicando o seu significado. 
[80%] 

CCL 

▪ LCL2B3.1.2. Recoñece e explica a procedencia grecolatina de 
grande parte do léxico español e valora o seu coñecemento para a 
dedución do significado de  palabras descoñecidas. [50%] 

CAA 

E ▪ B3.2. Substantivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e semántica. 
▪ B3.3. Adxectivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e semántica. 
▪ B3.5. Pronome: tipoloxía e valores 
gramaticais. 
▪ B3.6. Determinantes: tipoloxía e usos. 
▪ B3.7. Recoñecemento das diferenzas 
entre pronomes e determinantes: relacións 
gramaticais. 

▪ B3.8. Adverbio: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

▪ B3.9. Preposicións, conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

▪ B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 
gramaticais, e explicar os seus usos e valores nos textos. 
PE, OD  

▪ LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os valores das 
categorías gramaticais, en relación coa intención comunicativa do 
emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con outros compoñentes 
da situación comunicativa (audiencia e contexto).[80%] 

CCL 

▪ LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en 
contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializado 
da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou 
expresións clixé.[50%] 

CSC 

Bloque 4 

d ▪ B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis 
representativas da literatura en español do 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios desta unidade, así como os autores e obras 

▪ LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección 
as características temáticas e formais dos principais movementos do 

CCEC 
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h 

y 

século XX (Modernismo, Xeración do 98 e 
JR Jiménez). 

máis significativos. 
OD, PE, PO 

século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.[80%] 

d 

h 

i 

c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX (Modernismo, 
Xeración do 98 e JR Jiménez). 
Lectura dunha obra literaria. 

▪ B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura desta unidade, identificando as características temáticas e 
formais, en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que 
pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución histórica de 
temas e formas. 
PE, OD  

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas desta unidade, relacionando o contido e as formas 
de expresión coa traxectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, o seu 
xénero e o movemento literario ao que pertence.[80%] 

CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a 
evolución de temas e formas.[50%] 

CCEEC 

d 

h 

i 

m 

▪ B4.3. Interpretación crítica de fragmentos 
ou obras significativas do século XX 
(Modernismo, Xeración do 98 e JR 
Jiménez). 
Reflexión e superación de estereotipos de 
xénero, clase, crenzas, etc. 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura 
desta unidade, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da 
obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 
PE, OD  

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 
completas significativos desta unidade, recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e 
cultural.[80%] 

CSC 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura do século XX 
(Modernismo, Xeración do 98 e JR 
Jiménez).  

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura desta 
unidade, expondo as ideas con rigor, claridade e coherencia, e 
achegando unha visión persoal. 
 PE  

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da 
literatura desta unidade, expondo as ideas con rigor, claridade, 
coherencia e corrección, e achegando unha visión persoal.[80%] 

CCL 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX 
(Modernismo, Xeración do 98 e JR 
Jiménez). 

▪ B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso 
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando fontes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 
PE, OD 

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital 
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos 
días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos 
sobre o tema.[50%] 

CAA 
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2. 2. UNIDADE DIDÁCTICA 2. Temporalización: segundo parcial da primeira avaliación. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables 
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

e ▪ B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrase 
verbal. 

 

▪ B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 
gramaticais, e explicar os seus usos e valores nos textos. 
PE, OD 

▪ LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os valores das 
categorías gramaticais, en relación coa intención comunicativa do 
emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con outros compoñentes 
da situación comunicativa (audiencia e contexto).[80%] 

CCL 

▪ LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en 
contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializado 
da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou 
expresións clixé.[50%] 

CSC 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas: a 
oración simple. 

Conexións lóxicas e semánticas nos 
textos. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun 
texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se establecen 
entre elas.  
PE, OD 

▪ LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a 
relación funcional e de significado que establecen co verbo da 
oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 
[80%] 

CCL 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas: A 
oración simple. 
Conexións lóxicas e semánticas nos 
textos.  

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos 
orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento 
gramatical para o uso correcto da lingua.O 
D 

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as 
estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua. [50%] 

CSIEE 

Bloque 4.  Educación literaria 

d 

h 

y 

▪ B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis 
representativas da literatura en español do 
século XX (A. Machado, Xeración do 27 e 
teatro anterior á guerra civil). 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios desta unidade, así como os autores e obras 
máis significativos. 
PE, OD 

▪ LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección 
as características temáticas e formais dos principais movementos do 
século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.[80%] 

CCEC 
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d 

h 

i 

c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX(A. Machado, 
Xeración do 27 e teatro anterior á guerra 
civil). 
Lectura dunha obra literaria. 

▪ B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura desta unidade, identificando as características temáticas e 
formais, en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que 
pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución histórica de 
temas e formas. 
PE,PO, OD 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas desta unidade, relacionando o contido e as formas 
de expresión coa traxectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, o seu 
xénero e o movemento literario ao que pertence. 

CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a 
evolución de temas e formas.[80%] 

CCEC 

d 

h 

i 

m 

▪ B4.3. Interpretación crítica de fragmentos 
ou obras significativas do século XX (A. 
Machado, Xeración do 27 e teatro anterior 
á guerra civil). Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, crenzas, 
etc. 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura 
desta unidade, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da 
obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 
OD 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 
completas significativos da literatura desta unidade, recoñecendo as 
ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, 
artístico e cultural.[80%] 

CSC 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura do século XX (A. 
Machado, Xeración do 27 e teatro anterior 
á guerra civil). 

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura desta 
unidade, expondo as ideas con rigor, claridade e coherencia, e 
achegando unha visión persoal.  
PE, OD 

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da 
literatura desta unidade, expondo as ideas con rigor, claridade, 
coherencia e corrección, e achegando unha visión persoal.[80%] 

CCL 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX (A. 
Machado, Xeración do 27 e teatro anterior 
á guerra civil). 

▪ B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso 
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando fontes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 
PE, OD 

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital 
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos 
días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos 
sobre o tema.[50%] 

CAA 
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2. 3. UNIDADE DIDÁCTICA 3. Temporalización: primeiro parcial da segunda avaliación. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

 

Competencias 

clave 

Bloque 2 

b 

e 

g 

h 

 

▪ B2.2. Análise e comentario de textos 
escritos do ámbito educativo. 

▪ B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando os seus trazos formais característicos e relacionando as 
súas características expresivas coa intención comunicativa e co resto 
dos elementos da situación comunicativa. 

PE,OD 

▪ LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais 
(substitución pronominal, uso reiterado de determinadas estruturas 
sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánticos 
(substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións 
léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos.[80%] 

CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

d  

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas nos 
textos. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun 
texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se establecen 
entre elas. 
PE, OD 

▪ LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a 
relación funcional e de significado que establecen co verbo da 
oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 
[80%]  

CCL 

d 

e 

 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. 
Conexións lóxicas e semánticas nos 
textos.Oracións coordinadas 
Or. Subordinadas substantivas 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos 
orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento 
gramatical para o uso correcto da lingua. 
OD 

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as 
estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua.[50%] 

CSIEE 

d 

e 

m 

▪ B3.13. Identificación e uso dos recursos 
expresivos que marcan a obxectividade e 
a subxectividade. 
▪ B3.14. Observación, reflexión e 
explicación da deíxe temporal, espacial e 
persoal. 

▪ B3.6. Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á 
comprensión, á análise e ao comentario de textos de distinto tipo 
procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de 
obxectividade e subxectividade; referencias deícticas temporais, 
espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa intención 

▪ LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza e explica as características 
lingüísticas e os recursos expresivos de textos procedentes dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, 
relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do 
emisor e o resto dos elementos da situación comunicativa, e 
utilizando a análise para afondar na comprensión do texto.[50%] 

CCL 
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 A coherencia e a cohesión nos textos comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación 
comunicativa. 
PO, PE, OD 

▪ LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da 
lingua á comprensión, á análise e ao comentario de textos de 
distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas 
de obxectividade e subxectividade; referencias deícticas temporais, 
espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa intención 
comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación 
comunicativa.[80%] 

CSIEE 

.▪ LCL2B3.6.3. Recoñece e explica os procedementos de inclusión 
do emisor e do receptor no texto.[50%] 

CCL 

▪ LCL2B3.6.4. Recoñece e explica as referencias deícticas, 
temporais, espaciais e persoais nos textos.[80%] 

CCL 

.▪ LCL2B3.6.5. Recoñece, explica e utiliza os procedementos de 
cita.[50%] 

CLL 

▪ LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo 
e explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime verbal, 
ambigüidades sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios 
gramaticais e terminoloxía apropiada, co obxecto de mellorar a 
expresión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma.[80%] 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

d 

h 

y 

▪ B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis 
representativas da literatura en español do 
século XX ata os nosos días. 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos. 
PE 

▪ LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección 
as características temáticas e formais dos principais movementos do 
século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.[80%] 

CCEC 

d 

h 

i 

c 

 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX (poesía e 
novela nas tres décadas posteriores á 
guerra civil). 
Lectura dunha obra literaria 

▪ B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 
PE, OD 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o 
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da 
seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que 
pertence.[80%] 

CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a 
evolución de temas e formas.[50%] 

CCEC 

d 

h 

▪ B4.3. Interpretación crítica de fragmentos 
ou obras significativas do século XX 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do 
século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos días, 

CSC 
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2. 4. UNIDADE DIDÁCTICA 4. Temporalización: segundo parcial da segunda avaliación. 

 

i 

m 

(poesía e novela nas tres décadas 
posteriores á guerra civil). 
Reflexión e superación de estereotipos de 
xénero, clase, crenzas, etc. 

relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 
PE,OD 

recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural.[80%] 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura do século XX 
(poesía e novela nas tres décadas 
posteriores á guerra civil). 

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando unha visión persoal. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con 
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 
persoal.[80%] 

CCL 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX (poesía 
e novela nas tres décadas posteriores á 
guerra civil). 

▪ B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso 
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando fontes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital 
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos 
días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos 
sobre o tema.[50%] 

CAA 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables 
[grao de consecución] 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. Conexións lóxicas e 
semánticas nos textos. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun 
texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se establecen 
entre elas. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a 
relación funcional e de significado que establecen co verbo da 
oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 
[80%] 

CCL 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos 
orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento 

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as 
estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando 

CSIEE 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  I.E.S. Isidro Parga Pondal 
 

Programación Didáctica 2º BACHARELATO  43 

Conexións lóxicas e semánticas nos 
textos. Or. Subordinadas adxectivas 
 

gramatical para o uso correcto da lingua. 
PE,OD 

conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua.[50%] 

a 

e 

h 

▪ B3.15. Coñecemento e explicación do 
español actual. O español na rede. 
Situación do español no mundo. O 
español de América.  
Interferencias galego-castelán 

▪ B3.9. Coñecer a situación do español no mundo, as súas orixes 
históricas e os seus trazos característicos, e valor as súas variantes. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.9.1. Coñece a situación actual da lingua española no 
mundo diferenciando os usos específicos da lingua no ámbito dixital. 
[50%] 

CSC 

▪ LCL2B3.9.2. Coñece as orixes históricas do español en América e 
as súas principais áreas xeográficas, recoñecendo nun texto oral ou 
escrito algúns dos trazos característicos e valorando as súas 
variantes.[80%] 

CSC 

Bloque 4. Educación literaria 

d 

h 

y 

▪ B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis 
representativas da literatura en español do 
século XX ata os nosos días. 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección 
as características temáticas e formais dos principais movementos do 
século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.[80%] 

CCEC 

d 

h 

i 

c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX ata os nosos 
días. 

▪ B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o 
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da 
seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que 
pertence.[80%] 

CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a 
evolución de temas e formas.[50%] 

CCEC 

dhim ▪ B4.3. Interpretación crítica de fragmentos 
ou obras significativas do século XX ata os 
nosos días (teatro posterior á guerra civil, 
narrativa hispanoamericana e narrativa 
peninsular desde 1975). 
Reflexión e superación de estereotipos de 
xénero, clase, crenzas, etc. 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do 
século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural.[80%] 

CSC 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura do século XX ata 
os nosos días (teatro posterior á guerra 
civil, narrativa hispanoamericana e 
narrativa peninsular desde 1975). 

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando unha visión persoal. 
 PE,OD 

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con 
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 
persoal.[80%] 

CCL 
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2. 5. UNIDADE DIDÁCTICA 5. Temporalización: primeiro parcial da terceira avaliación. 

 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX ata os 
nosos días (teatro posterior á guerra civil, 
narrativa hispanoamericana e narrativa 
peninsular desde 1975). . 

▪ B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso 
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando fontes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 
PE 

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital 
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos 
días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos 
sobre o tema.[50%] 

CAA 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e procedementos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables 
[grao de consecución] 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas.Conexións lóxicas e 
semánticas nos textos. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun 
texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se establecen 
entre elas. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a 
relación funcional e de significado que establecen co verbo da 
oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 
[80%] 

CCL 

 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. 
Conexións lóxicas e semánticas nos 
textos. Or. Adverbiais propias 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos 
orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento 
gramatical para o uso correcto da lingua. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as 
estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua.[50%] 

CSIEE 

Bloque 4. Educación literaria 

d 

h 

y 

▪ B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis 
representativas da literatura en español do 
século XX ata os nosos días. 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos. 
PE,OD 

▪LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as 
características temáticas e formais dos principais movementos do 
século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.[80%] 

CCEC 
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d 

h 

i 

c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX ata os nosos 
días. 
 
Lectura dunha obra literaria 

▪ B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o 
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da 
seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que 
pertence.[80%] 

CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a 
evolución de temas e formas.[50%] 

CCEC 

d 

h 

i 

m 

▪ B4.3. Interpretación crítica de fragmentos 
ou obras significativas do século XX ata os 
nosos días. Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, crenzas, 
etc. 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do 
século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural.[80%] 

CSC 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura do século XX ata 
os nosos días. 

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando unha visión persoal. 
PE 

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con 
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 
persoal.[80%] 

CCL 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX ata os 
nosos días. 

▪ B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso 
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando fontes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 
PE 

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital 
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos 
días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos 
sobre o tema.[50%] 

CAA 
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2. 6. UNIDADE DIDÁCTICA 6. Temporalización: segundo parcial da teceira avaliación. 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e procedementos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables  
[grao de consecución] 

Competencias 
clave 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

d 

e 

▪ B3.10. Observación, reflexión e 
explicación do significado das palabras. 
Denotación e connotación. 

▪ B3.3. Identificar e explicar os niveis de significado das palabras ou 
expresións en función da intención comunicativa do discurso oral ou 
escrito en que aparecen.  
PE, OD 

▪ LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o significado de palabras ou 
expresións, diferenciando o seu uso denotativo e connotativo, e 
relacionándoo coa intención comunicativa do emisor.[80%] 

CCL 

▪ LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións 
semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión textual. 
[80%] 

CCL 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas.Conexións lóxicas e 
semánticas nos textos. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun 
texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se establecen 
entre elas. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a 
relación funcional e de significado que establecen co verbo da 
oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 
[80%] 

CCL 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas.Conexións lóxicas e 
semánticas nos textos. Or.subordinadas 
adverbiais impropias 
 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos 
orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento 
gramatical para o uso correcto da lingua. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as 
estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua.[50%] 

CSIEE 

Bloque 4. Educación literaria 

d 

h 

y 

▪ B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis 
representativas da literatura en español do 
século XX ata os nosos días. 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos. 
PE,OD 

▪LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as 
características temáticas e formais dos principais movementos do 
século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.[80%] 

CCEC 
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d 

h 

i 

c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX ata os nosos 
días. 

▪ B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o 
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da 
seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que 
pertence.[80%] 

CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a 
evolución de temas e formas.[50%] 

CCEC 

d 

h 

i 

m 

▪ B4.3. Interpretación crítica de fragmentos 
ou obras significativas do século XX ata os 
nosos días. Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, crenzas, 
etc. 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do 
século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural.[80%] 

CSC 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura do século XX ata 
os nosos días. 

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando unha visión persoal. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con 
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 
persoal.[80%] 

CCL 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX ata os 
nosos días. 

▪ B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso 
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando fontes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 
PE 

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital 
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos 
días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos 
sobre o tema.[50%] 

CAA 
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2. 7. UNIDADE DIDÁCTICA 7. Temporalización: todo o curso. 

 

Obxectivos Contidos 

 
 
 

Criterios e instrumentos de avaliación.  

 
 
 

Estándares aprendizaxe avaliables    
[grao de consecución] 

Competencias 

clave 

Bloque 1  

h B1.1. Comunicación oral non spontánea 
nos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. A súa 
caracterización 

B1.1. Escoitar de forma activa e analizar textos orais argumentativos e 
expositivos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial, identificando os trazos propios do seu 
xénero, relacionando os aspectos formais do texto coa intención 
comunicativa do emisor e co resto dos factores da situación 
comunicativa 
OD 

▪ LCL2B1.1.1. Recoñece as formas de organización do contido 
nunha argumentación oral, analizando os recursos verbais e non 
verbais empregados polo emisor e valorándoos.[50%] 

CCL 

 

 

LCL2B1.1.2. Analiza os recursos verbais e non verbais presentes en 
textos orais argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os 
aspectos formais e expresivos coa intención do emisor, o xénero 
textual e o resto dos elementos da situación comunicativa.[50%] 

CCL 

 

d 

e 

g 

 

B1.1. Comunicación oral non 
espontánea nos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. A 
súa caracterización. 

B1.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos orais 
do ámbito educativo (conferencias e mesas redondas), diferenciando a 
información relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como 
un medio de adquisición de coñecementos 
PO,OD 

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito o contido de textos orais 
argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, discriminando a información 
relevante. [50%] 

CAA 

d 

e 

g 

B1.2. Comprensión e produción de 
textos orais procedentes dos medios de 
comunicación social: xéneros 
informativos e de opinión. Publicidade 

B1.3. Extraer información de textos orais xornalísticos e publicitarios 
procedentes dos medios de comunicación social, recoñecendo a 
intención comunicativa, o tema, a estrutura e o contido, identificando 
os trazos propios do xénero xornalístico e os recursos verbais e non 
verbais utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu 
contido. 

PO, OD 

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros e audiovisuais, 
identificando a información e a persuasión, recoñecendo os 
elementos que utiliza o emisor para seducir o receptor, valorando 
criticamente a súa forma e o seu contido, e rexeitando as ideas 
discriminatorias.[50%] 

CSC 

a 
b 
c 

B1 .3. Presentación oral: planificación, 
documentación, avaliación e mellora. 

B1.4. Realizar unha presentación educativa oral sobre un tema 
controvertido, contrapondo puntos de vista enfrontados, defendendo 
unha opinión persoal con argumentos convincentes e utilizando as 

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza e avalía presentacións educativas 
orais de forma individual ou en grupo sobre un tema polémico de 
carácter educativo ou da actualidade social, científica ou cultural, 

CCL 

CSC 
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d 
e 
g 
h 

m 

tecnoloxías da información e da comunicación para a súa realización, 
avaliación e mellora. 

PO,OD 

analizando posturas enfrontadas e defendendo unha opinión propia 
mediante argumentos convincentes.[50%] 

LCL2B1.4.2. Compila información e apoios audiovisuais ou gráficos, 
consultando fontes de información diversa e utilizando orrectamente 
os procedementos de cita.[50%] 

CD 

LCL2B1.4.3. Clasifica e estrutura a información obtida, elaborando 
un guión da presentación.[50%] 

CMCCT 

 

LCL2B1.4.4. Exprésase oralmente con claridade, precisión e 
corrección, axustando a súa actuación verbal e non verbal ás 
condicións da situación comunicativa, e utilizando os recursos 
expresivos propios do rexistro formal.[50%] 

CCL 

LCL2B1.4.5. Avalía as súas presentacións orais e as dos/ das 
seus/súas compañeiros/as, detectando as dificultades estruturais e 
expresivas, e deseñando estratexias para mellorar as súas prácticas 
orais e progresar na aprendizaxe autónoma.[50%] 

CAA 

Bloque 2 

h 

l 

B2.1. Comunicación escrita nos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial: elementos; xéneros 
extuais. 
▪ B2.2. Análise e comentario de textos 
escritos do ámbito educativo. 

B2.1. Comprender e producir textos expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou mpresarial, 
identificando a intención do emisor, resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea principal e explicando o modo de organización. 

PE,OD 

LCL2B2.1.1. Comprende o sentido global de textos escritos de 
carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención 
comunicativa do emisor e a súa idea principal.[80%] 

CCL 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo 
propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, diferenciando as ideas principais e as secundarias. 
[80%] 

CAA 

LCL2B2.1.3. Analiza a estrutura de textos expositivos e 
argumentativos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, identificando os tipos de conectores e 
organizadores da información textual.[50%] 

CLL 

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos e argumentativos propios 
usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, organizando 
os enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as 
normas ortográficas e gramaticais, e revisa a súa produción escrita 
para mellorala. [80%] 

CLL 



Dpto. de Lingua Castelá e Literatura  I.E.S. Isidro Parga Pondal 
 

Programación Didáctica 2º BACHARELATO  50 

b 

h 

l 

 

B2.3. Planificación, realización, revisión 
e mellora de textos escritos de 
diferentes ámbitos sociais e educativos. 

B2.2. Escribir textos expositivos e argumentativos propios do ámbito 
educativo con rigor, claridade e corrección, empregando argumentos 
adecuados e convincentes, e axustando a súa expresión á intención 
comunicativa e ao resto das condicións da situación comunicativa. 
PE,OD 

LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica e gramatical, aplicando os 
coñecementos gramaticais e pragmáticos, para mellorar a expresión 
escrita.[80%] 

CCL 

LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa expresión 
ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, xénero textual, etc), empregando os recursos 
expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso de 
coloquialismos.[50%] 

CCL 

LCL2B2.2.3. Avalía as súas propias producións escritas e as 
dos/das seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 
estruturais e expresivas, recorrendo a obras de consulta tanto 
impresas como dixitais para a súa corrección, e deseñando 
estratexias para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe 
autónoma.[50%] 

CAA 

b 

e 

h 

B2.3. Planificación, realización, revisión 
e mellora de textos escritos de 
diferentes ámbitos sociais e educativos. 

B2.3. Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre 
temas polémicos do currículo ou da actualidade social, científica ou 
cultural, planificando a súa realización, contrastando opinións 
enfrontadas, defendendo unha opinión persoal e utilizando as 
tecnoloxías da información e da comunicación para a súa realización, 
avaliación e mellora 
.PE,OD 

LCL2B2.3.1. Realiza traballos educativos individuais e en grupo 
sobre un tema controvertido do currículo ou da actualidade social, 
cultural ou científica, planificando a súa realización, fixando os seus 
propios obxectivos, contrastando posturas enfrontadas, e 
organizando e defendendo unha opinión propia mediante distintos 
tipos de argumentos.[80%] 

CSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para documentarse, consultando fontes diversas, 
avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a información 
relevante mediante fichasresumo.[50%] 

CD 

- LCL2B2.3.3. Respecta as normas de presentación de traballos 
escritos: organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a 
pé de páxina, bibliografía…[50%] 

CCL 

 

 

b 

e 

g 

h 

 

 

▪ B2.1. Comunicación escrita nos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial: elementos; 
Os xéneros textuais. 
▪ B2.2. Análise e comentario de textos 
escritos do ámbito educativo. 

▪ B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando os seus trazos formais característicos e relacionando as 
súas características expresivas coa intención comunicativa e co resto 
dos elementos da situación comunicativa. 
PE,OD 

▪ LCL2B2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxicosemánticos 
e pragmático-textuais presentes nun texto expositivo ou 
argumentativo procedente dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical 
adecuada e pondo de manifesto a súa relación coa intención 
comunicativa do emisor e cos trazos propios do xénero textual.[50%] 

CCL 

▪ LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais 
(substitución pronominal, uso reiterado de determinadas estruturas 
sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánticos 

CCL 
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(substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións 
léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos. [80%] 

 ▪ LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo 
directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) presentes en 
textos expositivos eargumentativos, así como a súa función no texto. 
[50%]       

CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

d 

e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. Conexións lóxicas 
e semánticas nos textos. 
▪ B3.12. Observación, reflexión e 
explicación das formas de organización 
textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos. Intertextualidade. 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos 
orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento 
gramatical para o uso correcto da lingua. 
PE.OD 

▪ LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e escritos 
incorporando estruturas sintácticas variadas e aplicando os 
coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes.[50%] 

CCL 

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as 
estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua.[50%] 

CSIEE 

e 

 

▪ B3.12. Observación, reflexión e 
explicación das formas de organización 
textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos . Intertextualidade. 
▪ B3.13. Identificación e uso dos 
recursos expresivos que marcan a 
obxectividade e a subxectividade. 

▪ B3.7. Explicar a forma de organización interna dos textos expositivos 
e argumentativos. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.7.1. Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos 
as formas de estruturar os textos expositivos e argumentativos.[80%] 

CCL 

b 

d 

e 

▪ B3.12. Observación, reflexión e 
explicación das formas de organización 
textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos. Intertextualidade. 

▪ B3.8. Reflexionar sobre a relación entre os procesos de produción e 
recepción dun texto, recoñecendo a importancia que para a súa 
comprensión teñen os coñecementos previos que se posúen a partir 
de lecturas anteriores que se relacionan con el. 
OD 

▪ LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de lectura de obras de 
diferente tipo, xénero, etc., e as súas experiencias persoais en 
relación co novo texto, para chegar a unha mellor comprensión e 
interpretación deste.[50%] 

CCL 

i 

l 

▪ B3.16. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros 
e películas, etc.) nos que se utilicen 

▪ B3.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 

▪ LCL2B3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 

CCL 

CAA 
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varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

PE,PO,OD 

lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.[50%] 

g 

h 

▪ B3.17. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de 
comprensión e para a produción de textos. 
PE,OD 

▪ LCL2B3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 
textos traballados en calquera das outras.[50%] 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

D 

h 

y 

▪ B4.1. Estudo cronolóxico das obras 
máis representativas da literatura en 
español do século XX ata os nosos días. 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos. 
PE,OD 

▪ LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección 
as características temáticas e formais dos principais movementos do 
século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.[80%] 

CCEC 

d 

h 

i 

c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX ata os nosos 
días. 

▪ B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 
PE.OD 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o 
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da 
seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que 
pertence.[80%] 

CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a 
evolución de temas e formas.[50%] 

CCEC 

d 

h 

i 

m 

▪ B4.3. Interpretación crítica de 
fragmentos ou obras significativas do 
século XX ata os nosos días. 
Reflexión e superación de estereotipos 
de xénero, clase, crenzas, etc. 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do 
século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

PE,OD 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural.[80%] 

CSC 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, 
obras ou autores/as da literatura do 
século XX ata os nosos días. 

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando unha visión persoal. 
PE 

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con 
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 
persoal.[80%] 

CCL 

g ▪ B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 

▪ B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso 
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando fontes 

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital 
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos 

CAA 
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presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX ata os 
nosos días. 

diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 
PE 

días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos 
sobre o tema.[50%] 
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3. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 
 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e 

aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do 

coñecemento, vehículo para as relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para 

desenvolver o currículo da materia, utilizaremos as seguintes pautas metodolóxicas:  

 Repasaremos os coñecementos mínimos do nivel morfosintáctico que os alumnos deben ter 

ao inicio de 2º de bacharelato. 

 Alternaremos a explicación dos contidos coa realización de actividades prácticas como a 

análise de textos orais espontáneos ou non, e de textos escritos. 

 Realizaremos comentarios críticos de textos expositivos e  argumentativos aplicando os 

coñecementos adquiridos en teoría da comunicación (o proceso comunicativo, os sistemas 

de signos empregados, os procedementos de comunicación, os elementos que interveñen...). 

 Comentaremos textos literarios onde os alumnos deberán distinguir os distintos tipos de 

variedades (xéneros e subxéneros) e as características. 

 Repasaranse as clases de palabras e se estudarán de forma descritiva, aplicando os 

coñecementos á análise das categorías gramaticais e ao recoñecemento e clasificación en 

exercicios e en textos. 

 Analizaranse os constituíntes inmediatos da oración de forma illada, en exercicios e en 

textos. 

 Serán analizados e clasificados períodos oracionais simples (segundo o MODUM e o 

DICTUM), distinguindo as unidades da lingua (palabras, sintagmas), e as súas funcións 

dentro da oración, para contribuír ao coñecemento da lingua como sistema de signos 

combinados estruturalmente e mellorar a expresión oral e escrita dos alumnos. 

 Analizaranse e clasificaranse oracións compostas illadas e partindo de textos. 

 Os alumnos realizarán procura de datos empregando as novas tecnoloxías da información e 

practicarán o tratamento informático de textos. 

 Traballaremos a técnica do comentario de textos literarios aplicada a textos representativos 

do programa. 

 

O libro de texto utilizado será  Lengua castellana y Literatura 2º de Bachillerato, da  editorial 

Casals. Utilizarase, ademais, outros materiais complementarios cando o profesor o estime oportuno. 

Entre eles, antoloxías de textos literarios en papel e audiovisuais, textos dos medios de 

comunicación ou ensaísticos, fichas bibliográficas, vídeos, dicionarios…, así como as obras de 

lectura obrigatoria seleccionadas para cada avaliación. Neste sentido, as obras de lectura son as 

propostas pola CIUG, tal e como figura no punto anterior desta programación. Non obstante, esta 

selección de lecturas pode variar ao longo do curso se as instrucións para a futura reválida de 

Bacharelato prescribisen ou recomendasen outras. 

 

 Este ano utilizaranse como obrigatorias as seguintes: 

 Antonio BUERO VALLEJO, La fundación. 

 Federico GARCÍA LORCA, Romancero Gitano. 

 Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada. 

 Almudena GRANDES, El lector de Julio Verne. 

 

Polo que respecta ás obras de lectura voluntaria, estas serán seleccionadas ao longo do curso 

para poder ter en conta os intereses dos alumnos. 
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4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN/OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

A lexislación vixente establece para o curso de 2º de bacharelato os seguintes criterios de 

avaliación: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 

 Escoitar de forma activa e analizar textos orais argumentativos e expositivos procedentes 

dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, identificando os trazos 

propios do seu xénero, relacionando os aspectos formais do texto coa intención 

comunicativa do emisor e co resto dos factores da situación comunicativa. 

 Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos orais do ámbito educativo 

(conferencias e mesas redondas), diferenciando a información relevante e accesoria, e 

utilizando a escoita activa como un medio de adquisición de coñecementos. 

 Extraer información de textos orais xornalísticos e publicitarios procedentes dos medios de 

comunicación social, recoñecendo a intención comunicativa, o tema, a estrutura e o contido, 

identificando os trazos propios do xénero xornalístico e os recursos verbais e non verbais 

utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

 Realizar unha presentación educativa oral sobre un tema controvertido, contrapondo puntos 

de vista enfrontados, defendendo unha opinión persoal con argumentos convincentes e 

utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación para a súa realización, 

avaliación e mellora. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 Comprender e producir textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención do emisor, resumindo o 

seu contido, diferenciando a idea principal e explicando o modo de organización.  

 Escribir textos expositivos e argumentativos propios do ámbito educativo con rigor, 

claridade e corrección, empregando argumentos adecuados e convincentes, e axustando a 

súa expresión á intención comunicativa e ao resto das condicións da situación comunicativa. 

 Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre temas polémicos do currículo ou 

da actualidade social, científica ou cultural, planificando a súa realización, contrastando 

opinións enfrontadas, defendendo unha opinión persoal e utilizando as tecnoloxías da 

información e da comunicación para a súa realización, avaliación e mellora. 

 Analizar textos escritos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou empresarial, identificando os seus trazos formais característicos 

e relacionando as súas características expresivas coa intención comunicativa e co resto dos 

elementos da situación comunicativa. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

 Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras en español, aplicando os 

coñecementos adquiridos para a mellora, a comprensión e o enriquecemento do vocabulario 

activo. 

 Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais, e explicar os 

seus usos e valores nos textos. 

 Identificar e explicar os niveis de significado das palabras ou expresións en función da 

intención comunicativa do discurso oral ou escrito en que aparecen. 
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 Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun texto, sinalando as conexións 

lóxicas e semánticas que se establecen entre elas. 

 Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, a 

autoavaliación e a mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do 

coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

 Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e ao 

comentario de textos de distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de obxectividade e 

subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e procedementos de 

cita) coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación 

comunicativa. 

 Explicar a forma de organización interna dos textos expositivos e argumentativos. 

 Reflexionar sobre a relación entre os procesos de produción e recepción dun texto, 

recoñecendo a importancia que para a súa comprensión teñen os coñecementos previos que 

se posúen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con el.  

 Coñecer a situación do español no mundo, as súas orixes históricas e os seus trazos 

característicos, e valor as súas variantes. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 

solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais movementos literarios do século XX 

ata os nosos días, así como os autores e obras máis significativos. 

 Ler e analizar textos literarios representativos da historia da literatura do século XX ata os 

nosos días, identificando as características temáticas e formais, en relación co contexto, o 

movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución 

histórica de temas e formas. 

 Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do século XX ata os nosos días, 

recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e 

cultural. 

 Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días, 

expondo as ideas con rigor, claridade e coherencia, e achegando unha visión persoal. 

 Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do 

currículo de literatura consultando fontes diversas, adoptando un punto de vista crítico e 

persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

 

A avaliación dos alumnos de 2º curso de Bacharelato debe ter en conta a condición de curso 

preuniversitario para moitos dos estudantes que desexan continuar os seu estudos superiores, xa que 

non só os contidos mínimos senón tamén a súa capacidade de reflexión e a súa madurez intelectual 

e lingüística serán valoradas na reválida.  

A final de curso, os alumnos deben demostrar ter lidas todas obras de lectura obrigatoria 

propostas e dominar aquelas cuestións fundamentais en canto á súa estrutura, temas, análise de 

personaxes, recursos literarios, e outras cuestións salientables, que afecten a cada unha delas, 

segundo os criterios establecidos en cada exame. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 En 2º curso de bacharelato os exames seguirán as  pautas marcadas pola CIUG, co cal 

contarán coas seguintes partes: 

 Análise e comentario de texto. 

 Parte de lingua : lingüística, gramática, semántica, sintaxe... 

 Parte de Literatura. 

 Preguntas sobre os libros de lectura obrigatoria. 

 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Constituirán o 90% da nota da avaliación. Realizarase 

como mínimo unha proba escrita en cada avaliación que abranga os contidos estudados. No caso de 

facer máis dun exame, o profesor fará unha media ponderada dos exames realizados na avaliación, 

atendendo aos contidos impartidos. Unha vez efectuada dita media, a nota mínima que o alumno 

debe obter para considerar a avaliación aprobada ou superada é 5. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, etc.: 

10% 

Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de convivencia do 

centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo estado; a presentación dun 

caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor poderá propoñer unha lectura voluntaria por 

avaliación que sumará ata 0.5 puntos á cualificación final, obtida despois de facer as ponderacións 

anteriores, sexa esta aprobada ou suspensa. So poderán presentarse a esta proba aqueles alumnos 

que demostren ter lida a obra de lectura obrigatoria. 

 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Nos exames 

descontarase 0,25 puntos por cada falta de ortografía e 0,1 puntos por cada til incorrecto, ata un 

máximo de 2 puntos. As incorreccións ortográficas repetidas penalizan como únicas. Tamén se terá 

en conta a presentación (limpeza, sangría, marxe...), coherencia e expresión empregada nas probas 

escritas, podendo penalizarse ata un máximo de 1 punto. 

 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima, una vez feitas as medias e ponderacións 

pertinentes, que se establece como aprobado será un 5. 

 

NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións.  

 

A final de curso, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a recuperación 

das avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que presentarse a un 

exame global de todo o curso.  

 

Para a avaliación extraordinaria establécense os seguintes puntos: 

 Só se terá en conta para a cualificación o exame realizado. 

 Serán materia de exame as lecturas obrigatorias marcadas durante o curso. 

 

O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o 

alumnado que sexa sorprendido copiando, durante os exames ou calquera outra proba avaliable, 

incluso cando isto se demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a proba será 

cualificada cun 0. O plaxio será penalizaco do mesmo xeito. O uso do bolígrafo borrable queda 
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prohibido. 

 

Polo que respecta aos alumnos que teñen a materia pendente do curso anterior, as diretrices 

serán as mesmas ca na  ESO. Os profesores que imparten 2º de Bacharelato encargaranse do 

seguimento e avaliación deste alumnado.  

Na quenda de nocturno, os alumnos matriculanse de materias soltas, polo que o concepto de 

“pendente” non é aplicable neste caso e cursan as materias de xeito independente.  
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5.- ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA.  

LCL2B2.1.1. Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo e argumentativo 

propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención 

comunicativa do emisor e a súa idea principal. 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as secundarias.  

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos e argumentativos propios usando o rexistro adecuado á 

intención comunicativa, organizando os enunciados en secuencias lineais cohesionadas e 

respectando as normas ortográficas e gramaticais, e revisa a súa produción escrita para mellorala.  

LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical, aplicando os coñecementos gramaticais e pragmáticos, para mellorar a 

expresión escrita. 

LCL2B2.3.1. Realiza traballos educativos individuais e en grupo sobre un tema controvertido do 

currículo ou da actualidade social, cultural ou científica, planificando a súa realización, fixando os 

seus propios obxectivos, contrastando posturas enfrontadas, e organizando e defendendo unha 

opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (substitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánticos 

(substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) que proporcionan 

cohesión aos textos escritos.  

LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre raíz e afixos, 

e explicando o seu significado. 

LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais, en relación coa 

intención comunicativa do emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con outros compoñentes da 

situación comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o significado de palabras ou expresións, diferenciando o seu 

uso denotativo e connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa do emisor. 

LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión textual.  

LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación funcional e de significado que 

establecen co verbo da oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada.  

LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e 

ao comentario de textos de distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de obxectividade e 

subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa 

intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación comunicativa. 

LCL2B3.7.1. Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos as formas de estruturar os textos 

expositivos e argumentativos. 
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LCL2B3.9.2. Coñece as orixes históricas do español en América e as súas principais áreas 

xeográficas, recoñecendo nun texto oral ou escrito algúns dos trazos característicos e valorando as 

súas variantes. 

LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características temáticas e 

formais dos principais movementos do século XX ata os nosos días, mencionando os autores e 

obras máis representativas. 

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras completas do século XX ata 

os nosos días, relacionando o contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da 

seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que pertence. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras completas significativos da literatura 

do século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu 

contexto histórico, artístico e cultural. 

LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos 

días, expondo as ideas con rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 

persoal. 

 

 

6. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS 

NECESARIOS NA MATERIA.  

 

A materia de Lingua castelá e literatura é obrigatoria para todo o alumnado en primeiro de 

bacharelato, polo que non haberá alumnos que se incorporen ao segundo curso sen ter cursado 

Lingua castelá e literatura I. 

A avaliación inicial ao comezo do curso determinará os coñecementos previos do alumnado 

e contribuirá ao deseño da programación didáctica. O profesor adapatará a metodoloxía ás 

características do seu alumnado. 

 

7. ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE DO CURSO ANTERIOR 

 

Aqueles alumnos que teñen a materia pendente do curso anterior e, polo tanto, non acadaron 

os obxectivos propostos para ese nivel académico, terán un reforzo específico ao longo do curso co 

fin de subsanar as carencias que poidan presentar.  

Os alumnos serán informados polo profesor sobre as actividades de recuperación e sobre as 

datas de probas extraordinarias que se celebrarán ao longo do curso. 

O seguimento do alumno correrá a cargo do profesor do curso no que se atope matriculado e do 

profesor encargado das materoas pendentes, tendo sempre en conta o seu comportamento 

académico no curso de referencia e a superación ou non dos obxectivos e dos contidos mínimos 

correspondentes ao curso anterior. 

Contémplase, tamén,  a posibilidade de desenvolver clases de recuperación de Lingua Castelá e 

Literatura que se adicarán á revisión dos contidos básicos do curso pendente, mediante a 

explicación e a resolución de dúbidas, así como á corrección de boletíns de exercicios. A asistencia 

regular a estas clases, o comportamento axeitado, o traballo e a entrega dos exercicios feitos e 

corrixidos incrementará ata en 2 puntos a cualificación que o alumnado obteña nos exames. 

Para aprobar a materia pendente os alumnos deberán presentarse a dous exames parciais, un en 

xaneiro e outro en abril. Se a nota media destes dous exames é igual ou superior a 5 terán aprobada 

a materia pendente de Lingua Castelá e Literatura. Os alumnos que teñan unha cualificación 

insuficiente, realizarán un exame extraordinario parcial ou global da materia no mes de maio. Se 
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non superan este exame cunha cualificación igual ou superior a 5, realizarán o exame extraordinario 

de pendentes en Setembro, que será igual aos do curso correspondente. 

VI.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE.  

 

Os indicadores de logro concíbense como un instrumento que permite a reflexión continua e 

a avaliación sobre a propia práctica docente. Propóñense os seguintes: 

a) Adecuación da actividade da aula á planificación da programación didáctica:   

- A actividade da aula é coherente coa programación didáctica. 

- Organízanse actividades que favorezan a interacción e participación do alumnado no 

proceso de aprendizaxe e con conexión coa vida cotiá do alumno. 

- Utilización de recursos variados. 

-As actividades favorecen a reflexión, comunicación e investigación, combinando o traballo 

individual e grupal.  

b) Presentación da información ao alumnado:   

- A información preséntase con claridade e mediante o uso de variedade de recursos: 

audiovisuais, ordenadores, biblioteca… 

- A información vai orientada á transmisión de coñecementos e á proposta de actividades 

que consoliden destrezas e favorezan a resolución de problemas. 

- A metodoloxía favorece a interacción docente-alumno, a relación entre o alumnado, e a 

implicación de todo o grupo. 

- A metodoloxía utilizada para presentar a información é coherente co establecido nesta 

programación. 

c) Organización da clase e recursos e materiais do alumnado:   

- Faise uso de distintas formas de agrupamento do alumnado en función da aprendizaxe en 

cuestión. 

- Os materiais e recursos empregados son acordes ao nivel e idade do alumnado. 

d) Deseño e aplicación das actividades de aprendizaxe:   

- As actividades propostas permiten o desenvolvemento de destrezas de distinto tipo 

- Aplícanse actividades globais nas que o alumnado pon en práctica o aprendido de forma 

máis analítica. 

- A secuenciación de actividades é coherente e responde aos coñecementos do alumnado. 

- Prográmanse actividades nas que se traballan as Competencias clave.  

e) Atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe e necesidades específicas de apoio 

educativo: 

- Detéctanse as dificultades do alumnado con aprendizaxes básicas non adquiridas. 

- As actividades poden responder á diversidade de alumnado presente nas aulas. 

- Préstase una atención individualizada ao alumnado con adaptacións curriculares. 

f) Aplicación do concepto de avaliación continua na dinámica diaria da aula: 

- Valoración das actividades diarias do alumnado. 

- A avaliación das actividades contribúe á reflexión do alumnado sobre a súa aprendizaxe.   

- Os procedementos e instrumentos de avaliación son pertinentes, suficientes e variados. 

- Non se producen discordancias entre as situación de aprendizaxe e as situacións de 

avaliación. 

 

 Finalmente, terase en conta como indicador de logro para a avaliación da práctica docente: 

 Porcentaxes de aprobados e suspensos. 

 Desenvolvemento da programación. 
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 Grao de consecución no alumnado das competencias clave. 

 Grao de consecución do estándares de aprendizaxe. 

VII.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL. 
 

A avaliación inicial enténdese como inicio do proceso educativo e ten funcións como: 

 Permite definir os coñecementos previos do alumnado, as súas competencias e necesidades. 

 Define a intervención educativa que se desenvolverá co alumnado. 

 Concreta as estratexias de aprendizaxe que o alumno utiliza, permitindo estratexias de 

ensino máis eficaces. 

 Convértese nun referente para contrastar os avances obtidos ao longo do curso. 

 

Así, na primeira quincena do curso realizarase unha proba de avaliación inicial na que se recolla 

información completa e pertinente sobre o alumnado: intereses, estilo de aprendizaxe, grao de 

adquisición das competencias claves, grao de desenvolvemento curricular adquirido. Esta proba terá 

elementos como os seguintes: 

 probas de comprensión textual: o alumno deberá responder por escrito a unha serie de 

preguntas de dificultade variada sobre os contidos lidos. 

 probas de expresión oral: o alumno deberá resumir brevemente e en voz alta o texto que 

acaba de ler e facelo coas súas propias palabras, cun vocabulario correcto e unha boa 

organización do exposto. 

 probas de contidos gramaticais: ortografía, clases de palabras, sintaxe… 

 probas de contidos literarios: xéneros literarios, recursos retóricos, versos e estrofas, 

movementos literarios… 

Incluiremos algunha redacción para detectar as dificultades na elaboración de textos e na 

disposición das súas partes estruturais. 

VIII.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

A atención á diversidade debe abordarse mediante estratexias orientadas a proporcionar a 

posibilidade de ofrecer diferentes niveis de actuación co alumno, tanto no que se refire a contidos 

que requiren un esforzo, como ós que son susceptibles de ampliación. 

Estas actividades tratan de proporcionar material para que o profesor adopte as medidas 

oportunas no momento adecuado. Así, por exemplo, propóñense actividades de ortografía que 

lembran conceptos xa aprendidos en cursos anteriores, de maneira que aqueles alumnos que 

requiran un esforzo nese sentido poidan realizalas. Tamén se indican actividades que amplían os 

contidos que se están a traballar. 

Neste sentido, non só se contempla a aqueles alumnos que presentan problemas na aprendizaxe, 

senón tamén a aqueles outros que poidan estar en condicións de afondar no estudo dos contidos. 

Nas Actividades das Programacións de Aula incluiranse materiais con propostas concretas de 

reforzo e ampliación de contidos, así como guías de lectura e textos que teñen como obxectivo 

atender á diversidade de gustos e intereses dos alumnos. 

Procurouse ter en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes 

ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula. Así mesmo, tamén se considerou a idea 

de que cada profesor debe orientar a súa intervención en función da diversidade de formas de 

aprendizaxe que se poden dar entre os alumnos. Nesta Programación contémplanse os recursos 

básicos para que cada profesor poida desenvolver diferentes estratexias de ensinanza coa fin de 

facilitar as aprendizaxes dos alumnos en función das súas necesidades concretas. A modo de 
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exemplo podemos salientar as seguintes: 

 Actividades de comprensión textual ou de síntese das grandes ideas de cada Unidade, para 

así reter os conceptos clave e aprender a interpretar convenientemente os fenómenos 

lingüísticos e literarios estudados. 

 Actividades de repaso e consolidación das grandes habilidades procedimentais básicas. 

Inclúen prácticas para un óptimo desenvolvemento das competencias oral e escrita. 

 Métodos de traballo intelectual coma a realización de resumos ou esquemas ou a consulta de 

fontes de información tradicionais ou informatizadas que teñen como obxectivo desenvolver 

de forma gradual e con diferentes niveis de complexidade os contidos procedimentais. 

IX. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 

 O Decreto 86/2015 establece unha serie de elementos transversais que se traballarán en 

todas as materias. A materia de Lingua Castelá e Literatura contribuirá ao desenvolvemento dos 

seguintes: 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional. A comprensión e expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as 

tecnoloxías da información e comunicación son parte integrante da materia e centran moitos dos 

estándares de aprendizaxe. O emprendemento relacionarase cos traballos do alumnado, que 

favorecerán a súa autonomía e iniciativa persoal, e a educación cívica e constitucional traballarase a 

partir das interaccións do alumnado na aula. 

A igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia, a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da 

vida persoal, familiar e social e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Estes elementos 

traballaranse a partir das interaccións do alumnado na aula, de debates e coloquios, da reflexión 

sobre a utilización discriminatoria da lingua, así como mediante lecturas seleccionadas. 

X.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

Este curso non se realizarán actividades extraescolares fóra do centro educativo. A 

programación de todas as actividades complementarias e extraescolares que se realicen en horario 

escolar estará suxeita á situación sanitaria do momento. 

 

XI. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 A programación didáctica enténdese como un documento aberto que debe ser avaliado 

periódicamente e, se así procede, modificado, en orde a unha mellora continua. Para avaliar e, se é o 

caso, modificar esta programación didáctica utilizaranse os seguintes indicadores: 

 

 Adecuación dos contidos e dos estándares de aprendizaxe. 

 Grao de consecución das competencias clave. 

 Adecuación da secuenciación e da temporalización. 
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 Grao de cumprimento da temporalización. 

 Adecuación dos materiais didácticos. 

 Adecuación das actividades. 

 Adecuación dos procedementos de avaliación. 

 Adecuación dos criterios de cualificación. 

 

Procesos de mellora 

 

Nas reunións do departamento analizaránse aqueles aspectos susceptibles de mellorar ou que 

sexa necesario modificar. Posteriormente, recolleranse na memoria anual e teránse en conta á 

hora de elaborar a programacióndidáctica para o curso seguinte.  

 

 

XII.- MODIFICACIÓNS RELATIVAS Á SUSPENSIÓN DAS CLASES POLA COVID-19. 
 

 

1. Ensino non presencial. 

 

 O Departamento debe establecer a metodoloxía e medidas a adoptar no caso de ensino a 

distancia, atendendo á Resolución conxunta das consellerías de educación, Universidade e 

formación profesional e de sanidade que aproban as instrucións polas que se incorporan a 

declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consejo 

interterritorial do Sistema nacional de salud pública (d.o.g nº 174 bis do 28-08-2020) e a 

actualización das recomendacións sanitarias do Comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de 

adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2020-2021. (Dado que non hai novas instrucións para este curso, consideramos que esta 

medida se debe manter no presente ano académico). 

 

Durante as primeiras sesións do curso, o profesor establecerá co seu alumnado a 

metodoloxía a seguir en caso de que haxa que interromper o ensino presencial.  

Tamén é recomendable que no ensino presencial se incorpore o uso de ferramentas como a 

Aula Virtual ou Abalar para normalizar a súa utilización. Isto contribuirá, ademais, a minimizar o 

manexo de fotocopias. 

Ante a imposibilidade de coñecer con antelación cando e durante canto tempo se podería dar 

a suspensión das clases, como liñas xerais establécense as seguintes directrices:   

 

1.1. Suspensión das clases de todo o grupo. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as consecuencias negativas 

desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas tecnolóxicas 

dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o correo 

electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades do alumnado e resolución de 

posibles dúbidas. Tamén se poderá empregar Webex para as clases a distancia, sempre que o 

alumnado conte cos medios informáticos axeitados (desafortunadamente, o curso pasado moitos 

alumnos tiveron dificultades materiais para empregar esta ferramenta). 

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais de referencia 

(do mesmo xeito que ocorre no ensino presencial). 

En previsión da suspensión das clases, sería aconsellable que as obras de lectura propostas 
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existan en formato PDF para facilitarlle ao alumnado o acceso a elas. 

As actividades organizaranse de xeito semanal para que o alumno as vaia facendo ao seu 

ritmo (xa que moitos alumnos teñen irmáns que coinciden no mesmo horario lectivo e con un so 

ordenador). 

 

Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial, prestando especial 

atención a aqueles estándares imprescindibles para a obtención dunha avaliación positiva. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 

Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto non é posible, 

organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da suspensión das clases pode requirir do establecemento de novos 

procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre os membros do departamento, se fose 

necesario, e reflectidos posteriormente nas actas das reunións e na memoria final. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado do mesmo 

xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na cualificación global 

que durante o ensino presencial.  

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumnado para resolver as dúbidas que poidan 

xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos para o 

ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles (teléfono móbil, libro 

de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...). 

A colaboración co Departamento de orientación será fundamental no caso de alumnos con 

necesidades de calquera tipo. 

 

 

 

1.2. Suspensión da asistencia a clase por un ou varios alumnos de xeito puntual. 

No caso de que un ou varios alumnos non asistan a clase por mor da COVID-19 e o resto do 

grupo continúe co ensino presencial, o profesor atenderá telemáticamente a este alumnado 

empregando as ferramentas tecnolóxicas e a metodoloxía que considere máis axeitadas para o 

seguimento individualizado do proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as consecuencias negativas 

desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas tecnolóxicas 

dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o correo 

electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades e resolución de posibles dúbidas.  

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais de referencia 

(do mesmo xeito que ocorre para os demais alumnos que seguen no ensino presencial). 

 

Criterios de avaliación 
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Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 

Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto non é posible, 

organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da non asistencia ás clases pode requirir do establecemento de 

novos procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre os membros do departamento 

se fose necesario. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado do mesmo 

xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na cualificación global 

que durante o ensino presencial.  

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumno para resolver as dúbidas que poidan 

xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos para o 

ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles (teléfono móbil, libro 

de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...) e a colaboración co Departamento de Orientación 

será de gran axuda. 

 

2. Metodoloxía para o alumnado que non poida seguir o ensino telemático. 

 

Tal e como se fixo o curso pasado, o centro educativo encargarase de localizar aqueles 

alumnos que teñen problemas para seguir o  ensino a distancia e tentará de solucionar estas 

circunstancias. 

Por parte dos docentes, no caso de que non se poidan solventar as carencias do alumnado, 

adaptaránse os procedementos o máximo posible, de tal xeito que con materiais como o libro de 

texto e un teléfono móbil o alumno poida seguir avanzando na materia. 

---------------------------------------------- 

 

Os membros do departamento de Lingua Castelá e Literatura asinan a presente programación 

didáctica: 

 

 

Asdo. Irma Banet Serantes      

 

Asdo.   Stella Beatriz Prada (substituta de Mª Isabel Ortiz Rey) 

 

Asdo. Diego Pardo Amado      

 

Asdo. Mª del Carmen Sanjurjo Martínez (Xefa do departamento) 

 

Asdo. Carlos Turnes Rieiro    

   

 

 

Carballo, a 30 de setembro de 2021 
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I. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS. 

I.- INTRODUCIÓN 
O Real Decreto 1631/2006, que determina as ensinanzas mínimas correspondentes á 

Educación Secundaria Obrigatoria establece, seguindo as propostas da Unión Europea, que as 

ensinanzas ordenadas nel deben orientarse ao logro das competencias básicas, imprescindibles 

para a realización persoal, para exercer a cidadanía activa, para incorporarse á vida social e 

laboral dun xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao 

longo da vida. 

Este real decreto establece na súa disposición adicional primeira que as ensinanzas da 

educación secundaria para as persoas adultas se organizan en tres ámbitos de coñecemento: o 

ámbito de comunicación, o ámbito social e o ámbito científico-tecnolóxico. 

Deste modo intégranse ao redor de tres grandes eixes vertebradores os coñecementos, 

as habilidades e os valores que unha persoa adulta debe posuír e desenvolver para integrarse 

activamente nunha sociedade democrática. No ámbito da comunicación intégranse os 

coñecementos, destrezas e valores que permiten a unha persoa adulta comunicarse cos 

demais na lingua ou linguas que lle son propias, e nunha lingua estranxeira. No ámbito 

científico-tecnolóxico intégranse aqueles saberes que lle permiten enfrontarse ás situacións 

cotiás que implican a aplicación de habilidades numéricas e de razoamento matemático, e 

interpretar axeitadamente a realidade desde os achados das disciplinas científicas, aplicando 

racionalmente as relacións causa-efecto e a capacidade de descubrimento. 

O terceiro dos ámbitos, o social, integra aquelas destrezas, valores e coñecementos que 

lle permiten, por unha parte, comprender axeitadamente as relacións do home co espazo que 

habita, interpretar o presente como froito dunha longa experiencia histórica e, por outra, 

desenvolver as actitudes, destrezas e hábitos propios dunha sociedade democrática, baseada 

no respecto aos dereitos humanos e no exercicio das propias responsabilidades. 

Ámbito da comunicación. 

Na educación secundaria obrigatoria para persoas adultas o ámbito de comunicación 

toma como referente os aspectos básicos do currículo relativos ás materias de lingua castelá e 

literatura, lingua galega e literatura e a primeira lingua estranxeira. Desde este punto de 

partida, o ámbito de comunicación conforma unha proposta curricular coherente, integrada e 

orientada ao desenvolvemento das competencias comunicativas das persoas adultas e ao 

desenvolvemento das súas capacidades intelectuais e afectivas coa finalidade de que lles 

permita a súa inserción activa e responsable na sociedade e o seu desenvolvemento persoal. 

Esta organización do currículo fomentará así a autonomía do alumnado na aprendizaxe, 

a competencia plurilingüe e pluricultural, a dimensión intercultural e a estruturación e 

organización do propio pensamento, por seren todos aspectos que redundan nunha 

aprendizaxe máis efectiva. 

Dentro deste ámbito preséntase o estudo coordinado das dúas linguas da nosa 

comunidade para conseguir unha competencia plena en ambas, favorecer a actitude positiva 

cara a elas e economizar esforzos no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Os obxectivos do ámbito de comunicación só se poden acadar desde a perspectiva dese 

enfoque integrador das linguas. Existe unha serie de aprendizaxes que son transferibles entre 

as materias que conforman o ámbito, como son os aspectos relacionados coa competencia 

pragmática, a competencia textual, a construción de conceptos sobre o funcionamento das 

linguas ou o desenvolvemento de actitudes positivas de tipo lingüístico. Convén recalcar, de 

calquera xeito, que partir dunha organización integradora e converxente das materias neste 

ámbito de comunicación non significa esquecer a existencia de aspectos específicos de cada 

unha das materias integradas no ámbito, sen perder nunca de vista o obxectivo de conseguir 
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unha mesma competencia lingüística do alumnado na lingua galega e na lingua castelá. 

A integración das materias lingüísticas no ámbito faise necesaria especialmente no caso 

da aprendizaxe de persoas adultas se temos en conta que os coñecementos iniciais na primeira 

lingua funcionan como preconceptos na aprendizaxe das segundas, e que as operacións 

cognoscitivas que facilitan o descubrimento e o desenvolvemento lingüístico son comúns en 

todas elas, polo que se poden e se deben desenvolver ao mesmo tempo nos diferentes 

momentos do ensino para obter un efecto de reforzo. Ademais, o modelo metalingüístico 

empregado nas distintas linguas deberá de ser común para evitar interferencias entre os 

distintos procesos de aprendizaxe. 

No tocante á lingua estranxeira, o Marco común europeo de referencia para as linguas: 

aprendizaxe, ensino, avaliación, elaborado polo Consello de Europa establece, ademais da 

necesidade de integrar todas as linguas estudadas, unha escala de seis niveis comúns de 

referencia para a organización das aprendizaxes e o seu recoñecemento público. Seguindo 

estas recomendacións, os contidos da lingua estranxeira, ademais de se integraren cos das 

linguas galega e castelá, establécense para acadar un nivel A1 ao rematar o nivel I do ámbito, 

e un nivel A2 ao acabar o nivel II. O alumnado adulto conseguirá así o grao de usuario básico, 

que o capacitará para comunicarse en situacións e contextos cotiáns, dominando un repertorio 

básico de recursos lingüísticos frecuentes da lingua estándar, empregada de maneira 

interactiva, receptiva e produtivamente, de xeito sinxelo pero adecuado e eficaz, 

comprendendo e producindo textos breves, orais e escritos. 

II.- O ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E AS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
A competencia plurilingüe formúlase como un aspecto esencial para a protección e o 

desenvolvemento da nosa herdanza lingüística, e como fonte de enriquecemento mutuo. Esta 

competencia permítelle ao alumnado adulto relacionar, de modo significativo, as distintas 

culturas a que ten acceso mediante os seus coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor 

comprensión delas. As competencias lingüística e cultural de cada lingua quedan modificadas 

mediante o coñecemento mutuo e contribúen a crear así unha consciencia, unhas destrezas e 

unhas capacidades interculturais. 

Tendo en conta o seu carácter integrador, o ámbito de comunicación participa tamén no 

desenvolvemento de todas as competencias básicas da educación secundaria. Se o ámbito de 

comunicación se orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso pleno das linguas nun 

amplo abano de contextos, é evidente que constitúe o ámbito privilexiado para o progreso da 

competencia en comunicación lingüística en toda a súa extensión. Pero, ademais, garda unha 

relación moi estreita con outras competencias básicas. 

Así sucede coas competencias sociais e cívicas. Desde este ámbito de comunicación 

facilítase, a través do traballo con diferentes tipos de textos e situacións de comunicación, a 

aproximación crítica á realidade, e o coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos 

dereitos das persoas, permitíndolles a súa promoción e integración social. 

O traballo das destrezas lingüísticas prepara para compartir e respectar saberes e 

referencias culturais. Ademais, redunda na mellora da práctica das normas sociais de 

convivencia, especialmente no emprego da negociación para chegar a acordos, favorecendo 

igualmente a promoción e a integración social das persoas adultas. 

En canto á competencia dixital, a súa relación co ámbito de comunicación realízase 

por dúas vías: dunha banda, cómpre aprender a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe 

en día se presentan en soportes variados e que lles permiten ao alumnado adulto mellorar as 

súas habilidades e competencias para obter información: dicionarios, correctores ortográficos, 

enciclopedias, xornais dixitais, ou outras de caracter literario (bibliotecas virtuais, catálogos de 

publicacións, etc.). Doutra banda, a lingua mesma é unha ferramenta con que os adultos nos 

enfrontamos á crecente cantidade de información de que se dispón. A través dela 

seleccionamos, analizamos criticamente, organizamos e sintetizamos esa información para o 
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noso coñecemento. 

Disponse de competencia en conciencia e expresións culturais se se crean, 

comprenden, aprecian e valoran con criterio esas manifestacións culturais e artísticas e se o 

individuo é quen de emocionarse e gozar coa lectura. 

En canto á competencia para aprender a aprender, desenvólvese ao contribuír a 

linguaxe á estruturación do pensamento e ao control da aprendizaxe, á interpretación das 

informacións lingüísticas, á exposición e conclusións sobre tarefas, etc. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor, como eixe central no proceso de 

aprendizaxe, promóvense desde o ámbito de comunicación co contacto activo e continuo con 

distintos espazos de comunicación: a intervención en situacións reais, a lectura de obras 

literarias que estimulen e fomenten a creatividade; o uso progresivamente autónomo dos 

medios de comunicación social, das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) para 

aprender a manter unha actitude crítica ante as mensaxes recibidas; a localización e selección 

de información, o fomento da autoestima lingüística, etc. Pero, ademais, o propio traballo da 

linguaxe é clave na análise de problemas, na elaboración de plans e na toma de decisións. 

III.- OBXECTIVOS XERAIS. 
1. Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa e 

do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representan as linguas do Estado e as 

súas variedades lingüísticas e entender as situacións que provocan o contacto de linguas. 

2. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa como propia de Galicia, así como as que condicionan o seu uso actualmente, de 

xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos para o seu emprego 

en calquera contexto e situación. 

3. Comprender discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá nos diversos 

contextos da actividade sociocultural, persoal e académica; interpretalos cunha actitude crítica, 

aplicando a súa comprensión a novas situacións de aprendizaxe. Na lingua estranxeira, os 

textos estarán referidos a asuntos da vida cotiá, serán de estrutura sinxela e clara, e nunha 

variedade de lingua estándar e os textos orais serán articulados a unha velocidade lenta e con 

claridade, e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea 

distorsionada. 

4. Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso oral 

e escrito, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, laboral e 

cultural, de acordo coas diferentes situacións comunicativas, integrando os recursos expresivos 

lingüísticos e non lingüísticos. Na lingua estranxeira, os textos serán breves, referidos a 

asuntos da vida cotiá e, no caso da lingua oral, comunicaranse de forma comprensible, aínda 

que resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas, e sexa necesaria a repetición, a 

paráfrase e a cooperación dos interlocutores para manter a comunicación. 

5. Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e 

mecanismos das linguas nos planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico-semántico e textual. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas do uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos, para escribir e falar con adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección, tanto en galego como en castelán, e para tomar consciencia 

dos propios sentimentos e ideas e favorecer o control da propia conduta. 

7. Adquirir as habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar 

criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as 

TIC para obter, valorar, seleccionar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información 

relacionada coa vida cotiá, académica e laboral. 
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8. Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e 

daquelas normas socioculturais que regulan a comunicación nos diferentes contextos, evitando 

estereotipos lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou 

sexistas. 

9. Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a 

lectura de textos literarios, en galego e en castelán, como fonte de pracer, de enriquecemento, 

de coñecemento do mundo e do patrimonio cultural. 

10. Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha 

interpretación crítica das mensaxes dos medios de comunicación de masas e da publicidade, 

especialmente das que teñen relación coa vida cotiá e laboral. 

IV.- ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS E MATERIAIS CURRICULARES. 
No ámbito da comunicación, os contidos actitudinais deben ter sempre un papel central 

para propiciar actitudes positivas cara ás dúas linguas propias de Galicia e ás súas variantes, 

desenvolvendo no alumnado o respecto pola riqueza lingüística da nosa comunidade e polos 

falantes das dúas linguas. 

O modelo de ensino-aprendizaxe da lingua deberá partir dunha concepción práctica da 

competencia comunicativa, entendida como a capacidade de uso do idioma, e que abrangue as 

competencias lingüísticas, sociolingüísticas e pragmáticas. O aprendiz de linguas pon a lingua 

en uso, en ámbitos, dominios e contextos específicos, facendo uso das estratexias axeitadas 

para o seu fin. O usuario da lingua procesa e produce textos (orais e escritos), que constitúen 

as unidades básicas de comunicación, a través de actividades de expresión, comprensión, 

interacción, mediación ou mediante unha combinación delas. Para iso os alumnos e alumnas 

terán que adquirir, a través das experiencias de aprendizaxe, unha serie de habilidades ou 

estratexias. 

Este proceso de ensino-aprendizaxe orientado á acción debe ser concretado e 

reinterpretado segundo as necesidades do alumnado adulto. Estes son os seus aspectos 

fundamentais: 

 Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a aprender) e de comunicación. 

 Integración das destrezas ou actividades comunicativas. 

 Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais. 

 Papel do profesor como guía do alumnado para a súa apropiación dos recursos 

lingüísticos que fagan posible a acción na lingua. 

A aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións comunicativas reais ou 

simuladas en que o alumnado participe. O profesor é o presentador, impulsor e avaliador 

das actividades comunicativas. A súa función será a de orientar, estimular, prestar a súa 

experiencia e aconsellar, pero serán os alumnos os que deberán asumir a responsabilidade 

da súa aprendizaxe, colaborando cos demais alumnos do grupo e co profesor para 

conseguir os obxectivos propostos e desenvolver a súa capacidade de aprendizaxe 

autónoma. O alumno convértese en protagonista da súa aprendizaxe e ten un papel activo 

na aula: deduce, propón, valora as propias dificultades, solicita axuda e avalía recursos. 

O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira autónoma. E 

para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso adecuado da lingua obxecto 

de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias de aprendizaxe significativas, 

creando contextos que estimulen o interese dos alumnos na aprendizaxe e na utilización da 

lingua albo, e a sensibilidade para as culturas en que se fala a lingua que están a 

perfeccionar ou aprender; que fomenten a confianza en si propios, que aumenten a 

motivación para aprender dentro e fóra da aula e que desenvolvan a súa capacidade para 

planificar, autoavaliarse e aprender de xeito autónomo e independente. Estas tarefas serán 

deseñadas a partir dos obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas, 
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para ofrecer ao alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en situacións reais de 

comunicación. Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente auténticos, 

para facer que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de 

comunicación. 

O alumnado deberá familiarizarse coas estratexias de planificación, execución, control e 

reparación, así como cunha serie de procedementos discursivos xerais e específicos para 

cada destreza de comunicación. Dese xeito, fomentarase a autonomía do alumnado e 

poderá aproveitar ao máximo todas as ocasións para mellorar a propia capacidade de 

comunicación tanto na aula como fóra dela, levando a cabo eficazmente as tarefas 

correspondentes. 

A avaliación, que en todo caso debe ser sempre coherente cos obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación e definida nas programacións didácticas pertinentes, debe ser 

entendida como un instrumento que valore o uso axeitado da lingua fronte ao coñecemento 

do seu sistema teórico ou da simple corrección formal. O erro é un elemento inevitable, 

produto da interlingua de transición, que ofrece ao profesor información sobre a evolución 

e o estadio lingüístico do alumno, que non exclúe, de xeito ningún, unha análise dos erros 

para que o alumno reflexione sobre a súa actuación de autoaprendizaxe e mellore. 

No que se refire aos aspectos específicos do ensino da lingua estranxeira, é preciso 

facer referencia de novo ao documento citado Marco común europeo de referencia para as 

linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, que insiste en que a aprendizaxe de idiomas debe 

partir do principio fundamental de que a lingua é sobre todo un vehículo de comunicación. 

 Establecerase unha obra de lectura obrigatoria para cada módulo e poderá proponerse 

unha lectura voluntaria para subir a cualificación global. Procurarase alternar obras escritas en 

galego e en castelán.  

 

V.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
A cualificación global da avaliación será o resultado de ponderar os seguintes apartados: 

 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Ponderarán un 70% da nota da avaliación. Realizarase 

como mínimo unha proba escrita en cada avaliación que abranga os contidos estudados en cada 

unha das linguas do ámbito. No caso de facer máis dun exame, establecerase a nota media de ambas 

probas. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 15%. Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola 

materia, a actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, 

cadernos, etc. Neste apartado tamén se poderán cualificar traballos e proxectos entregados polo 

alumno. 

Terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de convivencia do centro; que 

acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo estado; a presentación dun caderno 

pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

 

LIBRO DE LECTURA: Destinarase un 15% da cualificación á lectura, axeitada asimilación e 

aproveitamento dunha obra literaria. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor proporá unha lectura voluntaria por avaliación que 

poderá sumar ata 0.5 puntos á cualificación final da avaliación, sexa esta aprobada ou suspensa, 

obtida despois de facer as ponderacións anteriores.  
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PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Teranse en 

conta as incorreccións ortográficas e a presentación (limpeza, sangría, marxe...), coherencia e 

expresión empregada nas probas escritas, podendo penalizarse ata un máximo de 2 puntos. 

 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima, unha vez feitas as medias e ponderacións 

pertinentes, que se establece como aprobado será un 5. 

 

NOTA FINAL ORDINARIA: Será a media aritmética das dúas avaliacións.  

 

A final de cada módulo, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a 

recuperación das avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que 

presentarse a un exame global de todo o curso.  

 

Tanto nos exames de recuperación de xuño como na avaliación extraordinaria, só se terá en 

conta o exame realizado e non se incluirá ninguna obra de lectura.  

 

 

O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o 

alumnado que sexa sorprendido copiando, durante os exames ou en calquera outra proba 

avaliable, incluso cando isto se demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a 

cualificación será un  0. O plaxio na elaboración de traballos terá a mesma penalización.Tamén se 

recomenda que non empreguen bolígrafos borrables. 

 

 

 

XV.- MODIFICACIÓNS DEBIDAS Á SUSPENSIÓN DAS CLASES POLA COVID-19. 
 

1. Ensino non presencial. 

 

 O Departamento debe establecer a metodoloxía e medidas a adoptar no caso de ensino a 

distancia, atendendo á Resolución conxunta das consellerías de educación, Universidade e 

formación profesional e de sanidade que aproban as instrucións polas que se incorporan a 

declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consejo 

interterritorial do Sistema nacional de salud pública (d.o.g nº 174 bis do 28-08-2020) e a 

actualización das recomendacións sanitarias do Comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de 

adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2020-2021. (Dado que non hai novas instrucións para este curso, consideramos que esta 

medida se debe manter no presente ano académico). 

 

 

Durante as primeiras sesións do curso, o profesor establecerá co seu alumnado a 

metodoloxía a seguir en caso de que haxa que interromper o ensino presencial.  

Tamén é recomendable que no ensino presencial se incorpore o uso de ferramentas como a 

Aula Virtual ou Abalar para normalizar a súa utilización. Isto contribuirá, ademais, a minimizar o 

manexo de fotocopias. 

Ante a imposibilidade de coñecer con antelación cando e durante canto tempo se podería dar 

a suspensión das clases, como liñas xerais establécense as seguintes directrices:   
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1.1. Suspensión das clases de todo o grupo. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as consecuencias negativas 

desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas tecnolóxicas 

dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o correo 

electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades do alumnado e resolución de 

posibles dúbidas. Tamén se poderá empregar Webex para as clases a distancia, sempre que o 

alumnado conte cos medios informáticos axeitados (desafortunadamente, o curso pasado moitos 

alumnos tiveron dificultades materiais para empregar esta ferramenta). 

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais de referencia 

(do mesmo xeito que ocorre no ensino presencial). 

En previsión da suspensión das clases, sería aconsellable que as obras de lectura propostas 

existan en formato PDF para facilitarlle ao alumnado o acceso a elas. 

As actividades organizaranse de xeito semanal para que o alumno as vaia facendo ao seu 

ritmo (xa que moitos alumnos teñen irmáns que coinciden no mesmo horario lectivo e con un so 

ordenador). 

 

Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial, prestando especial 

atención a aqueles estándares imprescindibles para a obtención dunha avaliación positiva. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 

Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto non é posible, 

organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da suspensión das clases pode requirir do establecemento de novos 

procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre os membros do departamento, se fose 

necesario, e reflectidos posteriormente nas actas das reunións e na memoria final. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado do mesmo 

xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na cualificación global 

que durante o ensino presencial.  

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumnado para resolver as dúbidas que poidan 

xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos para o 

ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles (teléfono móbil, libro 

de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...). 

A colaboración co Departamento de orientación será fundamental no caso de alumnos con 

necesidades de calquera tipo. 
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1.2. Suspensión da asistencia a clase por un ou varios alumnos de xeito puntual. 

No caso de que un ou varios alumnos non asistan a clase por mor da COVID-19 e o resto do 

grupo continúe co ensino presencial, o profesor atenderá telemáticamente a este alumnado 

empregando as ferramentas tecnolóxicas e a metodoloxía que considere máis axeitadas para o 

seguimento individualizado do proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as consecuencias negativas 

desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas tecnolóxicas 

dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o correo 

electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades e resolución de posibles dúbidas.  

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais de referencia 

(do mesmo xeito que ocorre para os demais alumnos que seguen no ensino presencial). 

 

Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 

Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto non é posible, 

organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da non asistencia ás clases pode requirir do establecemento de 

novos procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre os membros do departamento 

se fose necesario. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado do mesmo 

xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na cualificación global 

que durante o ensino presencial.  

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumno para resolver as dúbidas que poidan 

xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos para o 

ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles (teléfono móbil, libro 

de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...) e a colaboración co Departamento de Orientación 

será de gran axuda. 

 

2. Metodoloxía para o alumnado que non poida seguir a ensiananza telemática. 

 

Tal e como se fixo o curso pasado, o centro educativo encargarase de localizar aqueles 

alumnos que teñen problemas para seguir a  ensinanza telemática e tentará de solucionar estas 

circunstancias. 

Por parte dos docentes, no caso de que non se poidan solventar as carencias do alumnado, 

adaptaránse os procedementos o máximo posible, de tal xeito que con materiais como o libro de 

texto e un teléfono móbil o alumno poida seguir avanzando na materia. 

No caso do alumnado de adultos, as dificultades tecnolóxicas adoitan ser máis acusadas ca 
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no alumnado de diúrno, polo que se deberá prestar especial atención para solucionar os problemas 

que se presenten. 

 

 

Procesos de mellora 

 

Nas reunións do departamento analizaránse aqueles aspectos susceptibles de mellorar ou que 

sexa necesario modificar. Posteriormente, recolleranse na memoria anual e teránse en conta á 

hora de elaborar a programacióndidáctica para o curso seguinte.  

 

NIVEL I. 
 

MÓDULO 1. 
 

BLOQUE 1: somos iguais, somos diferentes. 

 

A lingua como vehículo de comunicación e expresión das diferenzas. 

 

Cos contidos que se detallan deseguido, preténdese que as persoas adultas recoñezan o 

poder comunicativo das distintas linguaxes, analicen o seu uso e contextos e reflexionen sobre 

a realidade sociolingüística en que viven e sobre as repercusións do contacto entre linguas e 

culturas. Que fagan unha reflexión crítica sobre certos prexuízos referentes ás linguas e aos 

seus falantes e valoren a riqueza expresiva da nosa comunidade para que contribúan a 

conquistar a dignificación da nosa riqueza cultural e lingüística. Cómpre, ademais, non 

esquecer o fomento dunha actitude de rexeitamento de expresións discriminatorias por razóns 

sociais, raciais e sexuais. 

Neste bloque teñen especial significado os contidos da epígrafe Lingua e sociedade, que 

servirán de núcleos organizadores dos materiais e actividades propostas ao alumnado. 

I.- CONTIDOS. 

1. Comunicación oral: falar, escoitar e conversar. 

 Comprensión de textos orais dos medios de comunicación, de situacións da vida cotiá e 

do ámbito académico. 

 Articulación clara, pronuncia adecuada e uso correcto das regras gramaticais na 

produción de textos orais curtos nas linguas do ámbito. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral 

planificada. 

 Valoración das linguas como instrumentos para comunicarse e achegarse a persoas 

doutras culturas. 

 Participación activa en diálogos, debates e traballos de grupo cooperando e respectando 

o resto dos seus compoñentes. 

 Esforzo e interese no uso da lingua oral. 

 Na lingua estranxeira, uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: 

anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non 

verbais e uso dos coñecementos previos sobre a situación. 

 Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronuncia que non 
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impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula 

nos seus aniversarios,etc.) na lingua estranxeira. 

 

2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 Utilización de estratexias para discriminar as ideas importantes das secundarias e 

atopar informacións específicas. 

 Comprensión de textos propios do ámbito académico (expositivos e explicativos), da 

vida cotiá (instrucións e normas) e da información dos medios de comunicación 

(seccións, xéneros). 

 Lectura de microrrelatos doutras culturas. 

 Uso de estratexias para a planificación da escritura de textos sobre temas de interese 

persoal: buscar e desenvolver ideas, organizalas, facer unha primeira redacción, 

corrixir, reelaborar o texto e preparar a redacción definitiva tanto en papel como en 

soporte dixital. 

 Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital con 

respecto ás normas gramaticais, ortográficas e tipográficas. 

 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro, das do contorno e de 

bibliotecas virtuais. 

 Comunicación persoal mediante correspondencia postal ou utilizando medios 

informáticos (chats, correo electrónico, etc.) en calquera das linguas do ámbito de 

comunicación. 

 Reflexión crítica con respecto á información dispoñible ante mensaxes que supoñan 

calquera tipo de discriminación. 

 Na lingua estranxeira, comprensión de instrucións básicas para a resolución de 

actividades presentadas por escrito. 

 Na lingua estranxeira, identificación da grafía, pronunciación, fonema e significado, a 

partir de modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas 

próximos ao alumnado, en situacións contextualizadas, empregando diferentes recursos 

visuais e informáticos. 

 

3. Coñecemento da lingua 

 Elementos e funcións da comunicación en situacións formais e informais. 

 Uso reflexivo da puntuación e das normas ortográficas en relación coa cohesión 

sintáctica. 

 Coñecemento das normas básicas da ortografía da palabra, da oración e do texto. 

 Observación de diferenzas relevantes, contextuais e formais, entre comunicación oral e 

escrita e entre os usos coloquiais e formais. 

 Identificación e uso das formas lingüísticas da deíxe persoal (pronomes persoais, 

posesivos e terminacións verbais) en textos orais e escritos como cartas e normas de 

uso, etc. 

 Utilización de estratexias para inducir as regras de concordancia e as funcións 

sintácticas de suxeito e predicado. 

 Na lingua estranxeira, identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no 

seu uso, como o substantivo, verbo, adxectivo, adverbio ou preposición e conectores 

básicos de adición, enumeración e ordenación. 

 Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis 

predicibles na lingua estranxeira: saúdos e despedidas, presentacións, dirixirse a 

alguén, pedir desculpas, agradecer, felicitar. 

 

4. Lingua e sociedade 

 Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e en España, valorando 

positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

 Observación da situación sociolingüística e observación dos usos e actitudes no 

contorno máis próximo (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico, interferencia) con 
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especial referencia aos prexuízos lingüísticos. 

 Recoñecemento e valoración das linguas como instrumento de comunicación na aula e 

con persoas doutras culturas. 

 Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística. 

 Toponimia e antroponimia. 

 Emprego dos diferentes rexistros lingüísticos e coñecemento dos seus usos sociais. 

 Uso de fórmulas de cortesía axeitadas na lingua estranxeira nos intercambios sociais. 

 Coñecemento dalgúns dos trazos máis importantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a 

internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

5. A educación literaria. 

 Introdución aos grandes xéneros literarios a través de lecturas axeitadas. 

 Lectura de relatos breves e de fragmentos de obras, pertencentes a culturas diferentes, 

recoñecendo os elementos do relato literario e a súa funcionalidade. 

 Identificación en textos literarios de estereotipos sociais, de xénero, raza, etc. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de 

pracer, de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 

 

II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Comprender a idea xeral e a intención comunicativa en textos sinxelos (tanto orais 

como escritos) nos ámbitos persoal, social e académico. Realizar tarefas guiadas de 

aprendizaxe seguindo instrucións recibidas. 

Este criterio permite avaliar se o alumnado adulto é capaz de comprender e de 

reproducir, oralmente e por escrito, os feitos fundamentais de mensaxes oídas ou lidas en 

diversos contextos da vida cotiá (radio, prensa, televisión, mensaxes electrónicasrecoñecendo 

as ideas principais e as secundarias, apoiándose, nos textos escritos, nos seus aspectos 

tipográficos (tipos de letras, títulos, parágrafos) ou en mecanismos como ao subliñado, 

esquemas, etc. Tamén permitirá comprobar se é capaz de seguir instrucións para realizar 

tarefas ou exposicións ordenadas de carácter académico. 

2. Realizar narracións, resumos e exposicións de experiencias vividas con claridade, coa 

estrutura e co rexistro axeitados, tanto de forma oral como por escrito, en soporte papel ou 

dixital e apoiándose nos medios audiovisuais e nas TIC. Neste caso, prestarase especial 

atención á planificación, á revisión e ao respecto ás normas gramaticais e ortográficas. 

Con este criterio preténdese comprobar que o alumnado adulto é capaz de narrar e 

redactar feitos e vivencias próximos á súa experiencia persoal (sentimentos, anécdotas…), 

académica (traballos, resumos…) e social (cartas, normas, noticias…) de maneira secuenciada, 

con claridade, coherencia e corrección gramatical e ortográfica. Valorarase especialmente se 

teñen en conta o contexto, os receptores das súas mensaxes e o uso dos medios audiovisuais 

e das TIC nas súas producións. 

3. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar 

a comprensión de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste 

bloque, tanto en soporte papel como dixital. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión sobre a 

lingua e as normas de uso para mellorar a súa comprensión, composición e revisión de textos. 

Atenderase especialmente aos mecanismos de conexión (pronomes persoais, posesivos e 

terminacións verbais), aos da adecuación e da gramaticalidade, así como á utilización de 

estratexias para inducir regras de concordancia e as funcións sintácticas de suxeito e 

predicado. En canto ás normas ortográficas, atenderase ás regras xerais de acentuación, 

ortografía do vocabulario máis usual, usos elementais da coma, do punto e signos do diálogo. 
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4. Recoñecer a riqueza multicultural e a diversidade lingüística da sociedade actual, 

especialmente en España e en Galicia, respectalas e valoralas positivamente. 

Con este criterio preténdese avaliar o interese espertado no alumnado adulto polo 

aprecio de hábitos culturais distintos dos seus, o fomento de actitudes de respecto cara aos 

valores e manifestacións culturais de todo tipo e o recoñecemento da diversidade lingüística 

como riqueza e reflexo do dereito dos pobos e dos individuos á súa identidade. 

5. Recoñecer en textos orais e escritos diferentes clases de representacións ou 

expresións que impliquen algunha forma de discriminación lingüística, social, sexual, racial, 

etc. 

Este criterio pretende comprobar se o alumnado adulto é capaz de localizar os usos 

discriminatorios da lingua presentes en mensaxes orais, escritas e icónico-verbais; que 

reflexione sobre a práctica persoal e social dalgunha forma de discriminación tanto consciente 

como inconsciente. 

6. Ler con regularidade fragmentos e obras literarias e usar os coñecementos 

adquiridos na aula sobre literatura para unha mellor comprensión delas. Expoñer unha opinión 

persoal sobre a lectura realizada e recoñecer os trazos xerais do xénero a que pertencen. 

Este criterio pretende avaliar o uso dos coñecementos adquiridos para unha mellora da 

competencia lectora no ámbito literario a través da lectura persoal de fragmentos e obras 

axeitadas ás inquedanzas e intereses do alumnado adulto. Considerarase a elaboración dunha 

opinión apropiada atendendo á potencialidade dos trazos temáticos e formais para ampliar o 

coñecemento do mundo que cadaquén posúe. 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Comprender fórmulas básicas de contacto social, como saúdos, despedidas, 

desculpas e agradecementos, identificando a intención de comunicación e a relación de 

formalidade entre os interlocutores falantes. 

Con este criterio trátase de avaliar o recoñecemento de fórmulas de contacto social e as 

normas de cortesía máis sinxelas e comúns, e aquelas utilizadas para iniciar e terminar o 

discurso, así como a intención comunicativa dos falantes que as utilizan (agradecer, 

interesarse por algo ou alguén, desculparse), reaccionando de forma adecuada á situación de 

comunicación e á intención do emisor ou do interlocutor. 

2. Utilizar estratexias de comprensión para superar as limitacións que se atopen na 

comprensión da mensaxe, mediante claves identificadas no contexto. 

Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado para predicir e facer hipóteses do 

contido do texto prestando atención aos puntos centrais, deducindo do contexto palabras 

descoñecidas baseándose nos seus coñecementos do tema e das expectativas predicibles na 

situación de comunicación, deducindo o significado probable das palabras ou frases que 

descoñece coa axuda dos coñecementos doutras linguas, de trazos contextuais (ton da voz, 

expresións faciais, actos explícitos e acenos, que amosan e regulan o comportamento dos 

individuos), etc. 

3. Participar en conversas e en simulacións sobre temas coñecidos ou estudados na 

aula. Empregar as estratexias axeitadas para facilitar a continuidade da comunicación e 

producir un discurso comprensible. 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de comunicarse oralmente en situacións 

reais ou simuladas, sobre temas estudados na aula. Valorarase o uso de estratexias que 

aseguren a comunicación, como presentar e contestar preguntas, intercambiar ideas e 
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información, e relatar experiencias sobre temas familiares en situacións predicibles. As 

producións poderán ter incorreccións léxicas, morfosintácticas ou fonéticas que non dificulten a 

comunicación. 

4. Comprender mensaxes breves e sinxelas escritas que conteñan instrucións, 

indicacións, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. e información 

básica referida a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 

con apoio visual. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumno para seguir instrucións 

básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións. Por exemplo, indicacións para chegar a 

un lugar, funcións básicas en páxinas da internet, números, horarios de transportes públicos 

ou espectáculos, prezos e cantidades, etc. 

5. Establecer relacións entre funcións da linguaxe, conceptos gramaticais e expoñentes 

lingüísticos. Inducir regras de funcionamento da lingua estranxeira a partir da observación de 

regularidades e aplicar procesos de indución e dedución de forma alternativa. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade de activar as estratexias cognitivas do 

alumnado adulto para mellorar o coñecemento do código lingüístico con fin de adaptar o que 

se quere comunicar ao vocabulario e ás estruturas coñecidas. 

 

Bloque 2: ten un correo electrónico. 

 

As TIC como medio para buscar, expresar e intercambiar información. 

 

Nunha sociedade como a nosa, na cal se producen cambios constantemente, temos que 

aceptar un novo concepto de alfabetización: o coñecemento dos sistemas e modo de operar 

das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). Saber cando e por que se necesita a 

información, onde encontrala, como seleccionala, almacenala, reelaborala e compartila. 

A lingua é unha ferramenta, por iso temos que intentar aprenderlle ao alumnado a 

manexala en todas as situacións de comunicación, temos que capacitar o alumnado adulto 

para unha axeitada xestión da información en todos os ámbitos da súa vida (persoal, 

académico, profesional…). Este módulo pretende ser un primeiro paso para o achegamento do 

alumnado adulto ao coñecemento e ao uso das novas tecnoloxías, como medio para buscar 

información e para organizala e expresala. 

Neste bloque, os materiais e actividades propostos ao alumnado xirarán 

preferentemente sobre o uso dos ordenadores para buscar e atopar información, para 

formulala e intercambiala con outras persoas. Neste sentido, os contidos da epígrafe 

Comunicación escrita: ler e escribir terán especial significado. 

I.- CONTIDOS. 

1. Comunicación oral: falar, escoitar e conversar. 

 Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos discursos e 

presentacións orais. 

 Exposición planificada, coa axuda das TIC, de informacións de actualidade e de 

experiencias e producións propias. 

 Comprensión e exposicións de instrucións, ordes e informacións diversas. 

 Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas nas linguas do ámbito. 

 Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en grupo 

coa utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (uso de correos 
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electrónicos, textos de instrución...). 

 Identificación e desenvolvemento progresivo de estratexias para superar as interrucións 

na comunicación na lingua estranxeira (como, por exemplo, a demanda de repetición e 

aclaración), facendo uso de elementos verbais e non verbais nas actividades da aula, en 

parella e en grupo. 

 Produción de mensaxes orais curtas na lingua estranxeira, con estrutura lóxica e con 

pronuncia que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación 

ás persoas da aula nos seus aniversarios, etc.). 

 

2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

 Uso de estratexias na lectura para conseguir na lectura a adecuación ao contexto da 

entoación, o ritmo, as pausas, a énfase, a vocalización e as matizacións de voz e o 

volume. 

 Comprensión de textos dos medios de comunicación, especialmente noticias e crónicas 

atendendo á estrutura do xornal dixital e aos elementos paratextuais. 

 Comprensión, composición e intercambio de textos de instrucións da vida cotiá 

(prospectos, receitas...), dos medios de comunicación (bandos, edictos...) e do ámbito 

académico (regulamentos...) empregando as TIC. 

 Consulta de páxinas dixitais para obter, expresar e intercambiar informacións, tanto en 

papel como virtualmente, sobre contidos do módulo. 

 Redacción de textos utilizando procesadores de textos: correos electrónicos, 

intervencións en foros, traballos de carácter académico. 

 Comprensión de textos da vida académica atendendo especialmente aos expositivos e 

de instrución, a consulta de dicionarios e outras fontes de información como webs 

educativas. 

 En lingua estranxeira, comprensión xeral e identificación de informacións específicas en 

diferentes tipos de textos sinxelos auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, 

sobre diversos temas axeitados e relacionados coas áreas temáticas. 

 Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. 

 Na lingua estranxeira, uso de diversas estratexias, como a planificación, a 

textualización e a revisión, para compoñer textos curtos sinxelos, coñecidos 

previamente en producións orais. 

 Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada na lingua estranxeira. 

 

3. Coñecemento da lingua. 

 Iniciación e uso de dicionarios e de correctores ortográficos dos procesadores de textos. 

 Distinción entre palabras flexivas e non flexivas, e recoñecemento das distintas 

categorías gramaticais e dos mecanismos de formación de palabras (composición e 

derivación). 

 Recoñecemento e uso reflexivo dalgúns conectores textuais e dalgúns mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticais (pronomes persoais, posesivos e demostrativos) 

como léxicos (repeticións, sinónimos e elipses). 

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia 

aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

 Aplicación de estratexias básicas para inferir, recordar, almacenar e ampliar o 

vocabulario activo. 

 Na lingua estranxeira, reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas 

gramaticais axeitadas a distintas intencións comunicativas: o tempo presente dos 

verbos. 

 Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo 

a contextos concretos e cotiáns na lingua estranxeira. 

 



Ámbito de Comunicación                            

Programación Educación para Persoas Adultas        Curso 2021/2022 

 

 

                       17 

4. Lingua e sociedade. 

 Interese ante as TIC e actitude crítica ante o seu uso. 

 Coñecemento da situación das linguas minorizadas e das internacionais, con manexo e 

interpretación de mapas, táboas, textos e información procedentes dos medios e das 

tecnoloxías da comunicación. 

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación física ou virtual con outras 

persoas. 

 Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 

5. A educación literaria. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de 

pracer e de coñecemento do mundo. 

 Composición de textos en soporte papel e dixital utilizando algunhas das aprendizaxes 

adquiridas nas lecturas dirixidas. 

 Audición e visionamento de obras e fragmentos literarios (narracións breves e cancións) 

en soportes dixitais ou audiovisuais. 

 Aproveitamento guiado dos fondos e recursos da biblioteca do centro e de bibliotecas 

virtuais. 

 Consulta de páxinas dixitais sobre talleres literarios e participación neles. 

 

II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar o tema, as ideas principais e secundarias de diferentes textos, tanto orais 

como escritos, en soporte papel ou dixital, nos ámbitos persoal, social e académico vinculados 

á realidade do alumnado adulto. Realizar tarefas de aprendizaxe seguindo instrucións con 

progresiva autonomía. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado adulto é capaz de obter, 

seleccionar e relacionar mensaxes propias da vida cotiá e do ámbito académico: noticias, 

crónicas, reportaxes en soporte papel ou dixital; cartas persoais, manuais de instrución, textos 

expositivos, webs educativas, enciclopedias e dicionarios dixitais… Tamén se é capaz de facer 

esquemas ou resumos co contido máis significativo e se segue as normas e instrucións 

recibidas para a realización de tarefas de aprendizaxe. 

2. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade e próximos á 

experiencia do alumnado adulto, coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 

Con este criterio preténdese observar se o alumnado adulto é capaz de presentar de 

forma ordenada e clara informacións sobre temas de actualidade e do seu interese, 

seleccionando o mais importante. Valorarase o uso nas súas exposicións dos apoios que 

proporcionan as TIC e os medios audiovisuais. 

3. Producir textos, en soporte papel ou dixital, sobre temas de actualidade e próximos 

ao contorno do alumnado, coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC como elementos de 

autoaprendizaxe. Eses textos adecuaranse ao contexto, empregarase neles a estrutura 

organizativa propia de cada un deles (instrución, noticias, cartas…) e incluirán de forma 

axeitada os elementos de conexión, a sintaxe, a ortografía e un léxico rico e variado. 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de producir textos do ámbito persoal 

(experiencias persoais, rutas de viaxes, cartas, receitas…) e académico (receitas, instrucións, 

resumos, explicacións e exposicións académicas sinxelas…) usando o rexistro adecuado e unha 

organización clara do contido. Valorarase o manexo das TIC, a presentación en soporte papel 
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ou dixital, o respecto ás normas ortográficas e tipográficas, e a aplicación da planificación e 

revisión dos textos. 

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar 

a comprensión de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste 

bloque, tanto en soporte papel como dixital. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión sobre a 

lingua e as normas de uso para mellorar a súa comprensión, composición e revisión de textos. 

Atenderase especialmente aos mecanismos de conexión, ás referencias internas de tipo 

gramatical (pronomes persoais, posesivos e demostrativos) e aos mecanismos de formación 

das palabras (derivación, composición…). En canto ás normas ortográficas, incidirase no uso 

dos dicionarios e correctores ortográficos dos procesadores de texto. 

5. Recoñecer e comprender a diversidade lingüística do mundo actual a través de 

informacións obtidas nos medios de comunicación e nas TIC. 

Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado, a través do manexo de mapas, 

táboas, textos e informacións procedentes das TIC e dos medios de comunicación, recoñece e 

comprende a diversidade lingüística do mundo actual, con especial referencia ás linguas 

minorizadas e ás internacionais. 

6. Ler, escoitar ou ver con regularidade fragmentos, obras literarias ou adaptacións 

delas. Usar os coñecementos adquiridos na aula sobre literatura para unha mellor comprensión 

e desenvolvemento do criterio lector propio que permita ao alumnado adulto seleccionar, tanto 

en soporte papel como dixital, fragmentos literarios (narracións breves, cancións), e películas, 

para ser lidos, escoitados ou visionados. Expoñer a súa opinión persoal sobre eles e recoñecer 

os trazos xerais do xénero a que pertencen. 

Este criterio pretende avaliar o uso dos coñecementos adquiridos non só para unha 

mellora da competencia lectora no ámbito literario senón tamén para o uso das TIC como fonte 

para ampliar as súas posibilidades de aprendizaxe e autoaprendizaxe (webs educativas, 

bibliotecas virtuais…) a través da busca, selección, lectura, audición e visionamento de 

fragmentos e obras axeitadas ás inquedanzas e intereses do alumnado adulto. Valorarase a 

elaboración dunha opinión apropiada atendendo á potencialidade dos trazos temáticos e 

formais das obras para ampliar o coñecemento do mundo que cadaquén posúe. 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Establecer contactos sociais moi básicos de xeito intelixible sempre que o interlocutor 

colabore utilizando un discurso claro e lento e que repita o que non se comprende. 

Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado para utilizar de maneira 

espontánea as formas de cortesía máis sinxelas e cotiás relativas a saúdos, despedidas, 

agradecementos e presentacións. 

2. Empregar as TIC de forma guiada para buscar información, producir mensaxes a 

partir de modelos e para establecer relacións persoais. 

Con este criterio avaliarase a capacidade do alumnado adulto de utilizar as tecnoloxías 

da información e da comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en 

actividades habituais da aula e para establecer relacións persoais de forma guiada na lingua 

estranxeira. As comunicacións versarán sobre temas familiares e próximos á experiencia do 

alumnado adulto, previamente estudados na aula. 

3. Comprender a información esencial, e os puntos principais ou detalles relevantes en 

textos breves, de estrutura sinxela, que conteñan información persoal básica propia e doutras 
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persoas. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado para identificar 

información persoal básica (descrición física, nome, enderezo, teléfono, data e lugar de 

nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) 

presentada ou solicitada en textos como formularios, fichas, cuestionarios, carnés ou anuncios. 

4. Completar textos escritos en papel ou soporte dixital en que se solicita información 

básica sobre a identificación persoal. 

Mediante este criterio avalíase a capacidade do alumnado para cubrir adecuadamente 

cuestionarios, formularios ou impresos con información persoal básica (nome, nacionalidade, 

idade, enderezo...). 

5. Reformular na lingua propia o sentido dun texto en lingua estranxeira, oral ou 

escrito, sobre temas previamente traballados na aula, coa finalidade de facelo comprensible a 

interlocutores que descoñecen esa lingua estranxeira. 

Trátase de avaliar a capacidade de mediar entre persoas interlocutoras que non poden 

entenderse polo descoñecemento da lingua, facendo equivalencia dunha lingua a outra ou 

dando explicacións do significado do texto. 

6. Identificar e utilizar algunhas estratexias usadas para progresar na aprendizaxe, de 

acordo coa experiencia propia do alumnado adulto. 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado adulto identifica e utiliza no seu propio 

proceso de aprendizaxe as estratexias básicas que favorecen a adquisición de coñecementos e 

habilidades: a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe; o uso de formas 

diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso correcto do dicionario e de 

recursos bibliográficos, informáticos e dixitais para recoller información, ampliar ou revisar 

aspectos estudados na aula, etc. 

 

MÓDULO 2. 
 
BLOQUE 1: a carón do lume. 

 

A literatura tradicional e as novas achegas da cultura de masas. 

 

Cómpre poñer especial atención á oralidade nas competencias activas; aproveitar os 

recursos que ofrecen as TIC, a biblioteca, a propia experiencia e o contorno do alumnado 

adulto para fomentar a interacción oral, rica e organizada, mediante a investigación en grupo e 

o traballo colaborativo. 

A carón do lume pretende desenvolver no alumnado adulto o gusto pola comunicación 

oral, o respecto polas normas de interacción no grupo, o aprecio polo amplo acervo da 

literatura tradicional, das novas tradicións urbanas e da canción popular da sociedade de 

masas, reinterpretadas permanentemente a través dos medios de comunicación e das TIC. Os 

nosos maiores, os compañeiros e compañeiras e os medios de comunicación, as bibliotecas e 

internet son uns referentes fundamentais para investigar, recompilar, elaborar e compartir 

narracións, cancións, poemas, dramatizacións, informacións, e afondar na riqueza cultural que 

supón a diversidade lingüística, literaria e a expresividade popular. 

Neste bloque, os materiais e actividades propostos ao alumnado xirarán 

preferentemente arredor dos materiais literarios, e a epígrafe 5, A educación literaria e a 

epígrafe 1 Falar, escoitar, conversar terán especial importancia. 
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I.- CONTIDOS. 

1. Comunicación oral: falar, escoitar e conversar 

 Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas en calquera das linguas do 

ámbito. 

 Audición e narración de contos populares de diversas culturas recollidos no contorno do 

alumnado ou buscados na internet. 

 Audición de cancións populares actuais e doutros produtos da cultura da sociedade de 

masas. 

 Uso de estratexias para a exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de 

actualidade, contrastando os diferentes puntos de vista e opinións neles expresados e 

axudándose dos medios audiovisuais e das TIC. 

 Esforzo e interese no uso da lingua oral. 

 Na lingua estranxeira, uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: contexto 

verbal e non verbal e coñecementos previos sobre a situación, así como identificación 

de palabras clave. 

 Produción de mensaxes orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e 

cunha pronuncia que non dificulte a comunicación na lingua estranxeira. 

 

2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

 Comprensión de textos narrativos e argumentativos, textos propios da vida cotiá 

(disposicións legais e folletos) dos medios de comunicación (editoriais ou columnas) e 

textos do ámbito académico, en distintos soportes. 

 Composición de textos narrativos, argumentativos e da vida cotiá (diarios, blogs, 

informes sobre tarefas e aprendizaxes...), presentados en distintos soportes. 

 Manter comunicación persoal mediante correspondencia postal ou utilizando medios 

informáticos (chats, correo electrónico, etc) en calquera das linguas do ámbito de 

comunicación. 

 Uso de estratexias para a planificación da escritura de textos: buscar e desenvolver 

ideas, organizalas, facer unha primeira redacción, corrixir (ortografía, puntuación, 

coherencia, léxico...) reelaboración do texto e preparación da redacción definitiva, tanto 

en papel como en soporte dixital. 

 Escritura de textos narrativos e argumentativos atendendo ás características deste tipo 

de textos. 

 Na lingua estranxeira, comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos 

de textos, en soporte papel e dixital, auténticos e adaptados, sobre asuntos 

relacionados coas áreas temáticas. 

 Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a linguaxe 

formal e informal nas comunicacións escritas na lingua estranxeira. 

 

3. Coñecemento da lingua. 

 

 Recoñecemento e uso reflexivo dalgúns conectores textuais, como os de orde, os 

explicativos e os de contraste, e dalgúns mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais (substitucións pronominais) como léxicos, especialmente as elipses e o uso 

de hiperónimos de significado concreto. 

 Identificación e uso das formas de deíxe persoal, temporal e espacial en textos orais e 

escritos. 

 Revisión das normas básicas da ortografía da palabra, da oración e do texto. 

Identificación dos elementos morfolóxicos básicos destas clases de palabras: 

substantivo, verbo, adxectivo, adverbio e preposición. 

 Identificación na lingua estranxeira de elementos morfolóxicos no uso da lingua: 

substantivo, verbo, adxectivo, adverbio, preposición, etc. 

 Ampliación de expresións comúns, de frases feitas e de léxico apropiado a contextos 

concretos, cotiáns e das áreas temáticas, na lingua estranxeira. 



Ámbito de Comunicación                            

Programación Educación para Persoas Adultas        Curso 2021/2022 

 

 

                       21 

 

4. Lingua e sociedade. 

 

 Recoñecemento e aprecio das tecnoloxías que están ao servizo da comunicación así 

como da función social e cultural que cumpren. 

 Utilización da prensa e da televisión como fonte de información, lecer e coñecemento da 

cultura propia e doutras. 

 Recoñecemento dos distintos xéneros informativos e de opinión na prensa escrita, en 

soporte papel ou dixital, e nos medios audiovisuais: noticia, reportaxe, crónica, 

editorial, artigo, entrevista etc. 

 Na lingua estranxeira, ampliación de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios 

sociais. 

 

5. A educación literaria. 

 

 Narración oral de relatos oídos no contorno ou de relatos de tradición oral localizados 

en repertorios escritos ou mediante as TIC. 

 Audición, contextualización e análise de cancións populares actuais (de grupos, 

cantautores, etc.) e doutros produtos da cultura popular da sociedade de masas, en 

todas as linguas do ámbito. 

 Lectura de relatos comparando e contrastando os temas e os elementos da historia, 

formas de inicio, desenvolvemento, desenlaces. 

 Diferenciación dos principias subxéneros literarios. 

 Identificación da estrutura dun texto literario (partes e relacións entre elas, conectores 

que as articulan...). 

 

II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar a idea xeral, a intención comunicativa, o tema e as ideas principais e 

secundarias en textos sinxelos (tanto orais como escritos) dos ámbitos social e académico. 

Seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe. 

Este criterio permite avaliar se o alumnado adulto é capaz de comprender e de 

reproducir, oralmente e por escrito, os feitos fundamentais de mensaxes oídas (narracións, 

poesías de tradición popular, cancións actuais...) ou lidas en diversos contextos da vida cotiá 

(radio, prensa, televisión, mensaxes electrónicas…) recoñecendo as ideas principais e as 

secundarias, apoiándose, nos textos escritos, nos seus aspectos tipográficos (tipo de letra, 

títulos, parágrafos…) ou en mecanismos como o subliñado, esquemas, etc. Tamén permitirá 

comprobar se é capaz de seguir instrucións para realizar tarefas (recompilación de material 

literario tradicional…) ou exposicións ordenadas de carácter académico. 

2. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade e próximos á 

experiencia do alumnado adulto, considerando os diversos puntos de vista e coa axuda dos 

medios audiovisuais e das TIC. 

Con este criterio preténdese observar se o alumnado adulto é capaz de presentar de 

forma ordenada e clara informacións sobre temas relacionados cos contidos do bloque 

(exposición planificada e clara sobre temas de actualidade, narración de contos populares de 

distintas culturas recollidos no contorno ou na internet…), seleccionando o máis relevante e 

tendo en conta se son capaces de utilizar nas súas exposicións os apoios que proporcionan as 

TIC e os medios audiovisuais. 

3. Realizar narracións, resumos e exposicións de experiencias vividas, con claridade, 

estrutura e rexistro axeitado, tanto de forma oral como por escrito, en soporte papel ou dixital, 

coa axuda dos medios audiovisuais a das TIC, e compartilas con outras persoas a través deses 

medios. Neste caso, prestarase especial atención á planificación, á revisión, ao respecto ás 
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normas gramaticais e ortográficas, e ao uso dun léxico variado. 

Con este criterio preténdese comprobar que o alumnado adulto é capaz de narrar e 

redactar feitos e vivencias próximos á súa experiencia persoal (sentimentos, anécdotas…), 

académica e social (recompilación e presentación de narracións e poemas de carácter popular, 

textos narrativos, argumentativos, diarios, blogs…) de maneira secuenciada, con claridade, 

coherencia e corrección gramatical e ortográfica. Valorarase especialmente se teñen en conta o 

contexto, os receptores das súas mensaxes e o uso dos medios audiovisuais e das TIC nas 

súas producións e presentacións. 

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar 

a comprensión de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste 

bloque, tanto en soporte papel como dixital. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión sobre a 

lingua e as normas de uso para mellorar a súa comprensión, composición e revisión de textos. 

Atenderase especialmente aos mecanismos de conexión (a deíxe persoal, temporal e espacial) 

así como ao recoñecemento e uso correcto de elementos morfolóxicos básicos (substantivo, 

verbo, adxectivo, adverbio e preposición) da adecuación e da gramaticalidade. En canto ás 

normas ortográficas, revisaranse a regras xerais de acentuación e a ortografía do vocabulario 

máis usual priorizando o uso dos dicionarios e correctores ortográficos dos procesadores de 

texto. 

5. Recoñecer en textos orais e escritos diferentes clases de representacións ou 

expresións que impliquen algunha forma de discriminación lingüística, social, sexual, racial etc. 

Este criterio pretende comprobar se o alumnado adulto é capaz de localizar os usos 

discriminatorios da lingua, presentes en mensaxes orais, escritas e icónico-verbais, 

especialmente nos produtos da cultura tradicional e da cultura da sociedade de masas; que 

reflexione sobre a práctica persoal e social dalgunha forma de discriminación tanto consciente 

como inconsciente. 

6. Ler, escoitar ou ver con regularidade fragmentos, obras literarias completas ou 

adaptacións. Usar os coñecementos adquiridos na aula sobre literatura para unha mellor 

comprensión e desenvolvemento do criterio propio, que permita ao alumnado adulto recuperar 

e seleccionar, tanto en soporte papel como dixital, fragmentos literarios (narracións breves, 

poemas, cancións populares actuais…) para ser lidas e escoitadas na aula. Prestarase especial 

atención ao esforzo por recuperar e dar a coñecer contos, anécdotas, poemas de carácter 

popular recollidos no seu contorno e a través das TIC, así como á maneira de expoñer a súa 

opinión persoal sobre elas. 

Este criterio pretende avaliar o uso dos coñecementos adquiridos non só para unha 

mellora da competencia lectora no ámbito literario senón tamén para o uso das TIC como fonte 

para ampliar as súas posibilidades de aprendizaxe e autoaprendizaxe (manexo de gravadores 

e reprodutores en distintos soportes, uso de programas de creación audiovisual, webs 

educativas…) a través da busca, recuperación, lectura e audición de obras de carácter popular 

recollidas, non só do seu entorno senón tamén noutras culturas. Valorarase o uso que o 

alumnado faga dos medios audiovisuais e das TIC nos seus traballos e a elaboración dunha 

opinión apropiada, atendendo á capacidade que teñen os trazos temáticos e formais das obras 

para ampliar o coñecemento do mundo que posúe. 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Identificar a idea xeral e as secundarias de mensaxes orais sinxelas que procedan de 

distintos medios audiovisuais ou emitidas cara a cara, sobre temas moi coñecidos para o 

alumnado adulto. 
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Con este criterio avaliarase a comprensión da idea xeral de mensaxes breves e 

conversas sobre temas próximos ao alumnado adulto, sempre que se emitan cunha 

pronunciación estándar e facendo uso das estratexias básicas de comprensión das mensaxes 

orais. 

2. Comprender e dar instrucións e indicacións moi breves e sinxelas se se formulan 

amodo e articuladas claramente, e reaccionar adecuadamente ante elas, aínda que sexan 

necesarias repeticións e aclaracións e se teña que recorrer ao uso de estratexias 

paralingüísticas. 

Trátase de avaliar esencialmente que o alumno adulto é capaz de seguir e dar 

instrucións moi básicas (como a de ir a un lugar ou comprender avisos básicos). Valorarase 

que se fagan preguntas e se dean respostas para asegurar a comunicación. Os intercambios 

comunicativos poderán presentar algunhas incorreccións sempre que non imposibiliten a 

comunicación. 

3. Comunicarse en conversas sinxelas que requiran o intercambio de experiencias 

persoais e de actividades cotiás e de necesidade inmediata, mediante frases memorizadas, 

breves e illadas, da linguaxe formal e informal. O alumno ou a alumna farase comprender 

aínda que realice pausas para buscar as expresións e as palabras menos habituais, sendo 

capaz de utilizar as estratexias que lle permitan garantir a comunicación. 

Trátase de avaliar a capacidade de formular e responder de maneira intelixible 

preguntas sinxelas sobre as súas actividades da vida diaria, tempo libre e lecer, relacións 

humanas e sociais habituais e sobre as condicións atmosféricas. Valorarase a utilización dun 

repertorio léxico moi elemental pero propio dos distintos temas abordados. 

4. Formular invitacións e realizar propostas moi sinxelas, reaccionando adecuadamente 

a elas, se se lle fala a xeito e con claridade, e usando estruturas lingüísticas sinxelas dentro 

dun repertorio aprendido. 

Con este criterio avaliarase a capacidade do alumnado adulto de ofrecer e rexeitar, 

utilizando normas básicas e sinxelas de cortesía. Valorarase a utilización adecuada das 

expresións relativas á expresión do acordo, do desacordo, do interese, da posibilidade e 

imposibilidade, así como a expresión de números, cantidades, horas e expresións temporais 

sinxelas relacionadas co presente e co pasado. 

5. Escribir notas e mensaxes moi breves e sinxelas relativas a necesidades inmediatas. 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado adulto de escribir textos 

breves moi sinxelos con información de inmediata necesidade (indicando horas, número, 

prezo...), empregando palabras e expresións moi básicas de uso habitual, e frases e oracións 

simples e illadas, ou enlazadas con conectores elementais. 

BLOQUE 2: nun lugar desta aula. A linguaxe literaria. 

No segundo bloque do segundo módulo preténdese achegar o alumnado adulto ao 

coñecemento da literatura como sistema especial de comunicación, para incrementar a súa 

capacidade de comprensión e interpretación de mensaxes escritas, mellorar o gusto pola 

escoita e lectura de textos literarios, e fortalecer o seu espírito crítico. 

A lingua e a literatura son transmisoras de significados culturais e iso supón atender a 

aspectos como o seu papel de depositarias e, ao mesmo tempo, conformadoras dunha 

determinada visión do mundo e da sociedade. A lectura de fragmentos contextualizados e 

obras representativas das literaturas galega e castelá permitirá ao alumnado afondar nos 

sentimentos, mergullarse nas fantasías e coñecer os gustos e as ideas da sociedade de cada 

época. 
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Neste bloque, os materiais e actividades propostos ao alumnado xirarán 

preferentemente arredor dos materiais literarios e os contidos da epígrafe 5, A educación 

literaria, terán especial importancia. 

I.- CONTIDOS. 

1. Comunicación oral: falar, escoitar e conversar. 

 Participación respectuosa e responsable en situacións de comunicación oral (diálogos, 

debates, coloquios...). 

 Exposición de experiencias e argumentos de carácter persoal e descrición dos 

personaxes de textos lidos ou vistos en películas ou documentais. 

 Actitude crítica ante os usos orais que supoñen discriminación social, racial, sexual ou 

de calquera outro tipo. 

 Obtención de información xeral e específica de textos orais na lingua estranxeira sobre 

asuntos cotiáns e predicibles, procedentes de diferentes medios audiovisuais e con 

apoio de elementos verbais e non verbais. 

 Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación na lingua estranxeira 

(conversas telefónicas, peticións, autopresentacións, identificación de obxectos, lugares 

ou persoas) en todo tipo de interaccións (parellas, grupos, equipos) dentro da aula, con 

pronuncia e entoación axeitadas para conseguir a comunicación. 

 

2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

 

 Uso de estratexias para discriminar as ideas importantes das secundarias e así atopar 

as informacións significativas. 

 Comprensión de textos descritivos propios da vida cotiá, dos medios de comunicación, 

(noticias, documentais...) e do ámbito académico en distintos soportes. 

 Compoñer textos facendo descricións físicas e psicolóxicas de personaxes. 

 Uso de procedementos para compoñer os enunciados con estilo cohesionado, 

especialmente mediante a inserción de expresións explicativas e de construcións de 

participio e de xerundio. 

 Composición de textos de intención literaria utilizando algunhas das aprendizaxes 

adquiridas nas lecturas. 

 Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 

 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro, das do contorno e de 

bibliotecas virtuais. 

 Iniciativa para ler de xeito autónomo textos de certa extensión na lingua estranxeira. 

 Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira mediante correspondencia 

postal ou utilizando medios informáticos: chats, e-mail, etc.  

 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para ler e transmitir 

información. 

 

3. Coñecemento da lingua. 

 

 Revisión dos elementos morfolóxicos básicos: substantivo, verbo, adxectivo, adverbio e 

preposición. 

 Emprego axeitado dos tempos verbais en cada unha das linguas do ámbito. 

 Recoñecemento do funcionamento sintáctico do verbo, identificando o suxeito e os 

complementos. Utilización dunha terminoloxía sintáctica básica. 

 Recoñecemento dos distintos tipos de oracións simples. 

 Aplicación de estratexias básicas para inferir, recordar, almacenar e ampliar o 

vocabulario activo. 

 Uso das estruturas gramaticais (o pasado verbal) e das funcións máis habituais na 

lingua estranxeira. 

 Recoñecemento e pronuncia de fonemas de especial dificultade na lingua estranxeira. 

 Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
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palabras e frases na lingua estranxeira. 

 

4. Lingua e sociedade. 

 

 Interese pola consulta das fontes de documentación escrita e dixital nas tarefas de 

aprendizaxe. 

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación física ou virtual con outras 

persoas. 

 Coñecemento dos acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos 

xeográficos ou literarios dos lugares onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 

información por diferentes medios (biblioteca, internet e outras tecnoloxías da 

información e da comunicación). 

 

5. A educación literaria. 

 

 Revisión dos principais xéneros e subxéneros literarios a través de lecturas 

comentadas. 

 Lectura, audición e/ou visionamento de obras e fragmentos significativos da literatura 

narrativa galega e castelá. 

 Lectura dramatizada e comentada de poemas e obras teatrais breves, recoñecendo os 

recursos empregados nelas (onomatopea, anáfora, metáfora, entre outras). 

 Identificación dos elementos fundamentais do relato literario (personaxes, acción, 

espazo, tempo...). 

 Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: 

visionamento de películas, contextualización, identificación dos seus elementos 

narrativos, lingüísticos e formais. 

 

II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar o tema, as ideas principais e as secundarias de diferentes textos, tanto 

orais como escritos, en soporte papel ou dixital, dos ámbitos social e académico vinculados á 

realidade do alumnado adulto. Realizar tarefas de aprendizaxe seguindo instrucións con 

progresiva autonomía. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é capaz de comprender e 

relacionar mensaxes propias da vida cotiá (cartas, descrición de persoas, sentimentos….) e do 

ámbito académico, especialmente do literario (noticias, documentais, textos descritivos e dos 

medios de comunicación, webs educativas, enciclopedias…) en soporte papel ou dixital. Tamén 

se é capaz de esquematizar e resumir o seu contido máis significativo e se segue as normas e 

instrucións recibidas para a realización de tarefas de aprendizaxe. 

2. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade e próximos á 

experiencia do alumnado adulto, coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 

Con este criterio preténdese observar se o alumnado adulto é capaz de presentar de 

forma clara e ordenada informacións sobre temas de actualidade e do seu interese, 

seleccionando o mais importante. Valorarase o uso nas súas exposicións do apoio que 

proporcionan as TIC e os medios audiovisuais. 

3. Compoñer textos, en soporte papel ou dixital, tomando como modelos textos 

literarios ou realizar algunhas transformacións neses textos. 

Avaliarase a capacidade para recrear ou imitar poemas ou relatos utilizando 

determinados recursos como a rima ou o ritmo ou realizando algunha transformación neles. 

Terase en conta, máis que a calidade literaria das producións, a utilización dos coñecementos 

adquiridos e o uso de pasos propios do proceso (planificación, escritura do texto, revisión). 
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4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar 

a comprensión de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste 

bloque, tanto en soporte papel como dixital. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión sobre a 

lingua e a literatura e as normas de uso para mellorar a súa comprensión, composición e 

revisión de textos. Atenderase especialmente aos mecanismos de conexión (a deíxe persoal, 

temporal e espacial), ao recoñecemento e uso correcto dos recursos literarios básicos 

(onomatopea, anáfora, metáfora…) e ao emprego axeitado dos tempos verbais en todas as 

linguas do ámbito. En canto ás normas ortográficas, revisaranse as regras xerais de 

acentuación e a ortografía do vocabulario máis usual, priorizando o uso dos dicionarios e 

correctores ortográficos dos procesadores de texto. 

5. Aplicar os coñecementos literarios adquiridos para mellorar a comprensión e a 

valoración de fragmentos e obras lidos ou localizados a través das TIC. Valorarase 

especialmente a identificación dos temas e motivos da tradición literaria e a capacidade para 

situar as obras lidas dentro do xénero correspondente. 

Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado adulto comprende e valora textos 

representativos a partir de comentarios realizados na aula. Porase especial atención na 

identificación do xénero ou subxénero, na comprensión do tema, na identificación dos 

personaxes e no tratamento do espazo e do tempo. Tamén se valorará a competencia para 

localizar e seleccionar fragmentos de obras literarias adaptados aos intereses do alumnado 

adulto. 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Intervir en conversas e simulacións relacionadas coas experiencias persoais, cos 

plans e proxectos propios, con progresiva autonomía. Empregaranse estruturas sinxelas, as 

expresións máis usuais, e unha pronuncia que non impida a comunicación. 

Con este criterio trátase de valorar a capacidade do alumnado adulto para participar en 

situacións de comunicación oral que impliquen a comprensión e a expresión de mensaxes. 

Estas conversas poderán ser as habituais de clase (pedir información e aclaración, pedir 

permiso, traballar en grupo, etc.) e as creadas polo profesor (simulacións, comunicacións 

mediante as novas TIC, etc.) As mensaxes poderán ser aínda titubeantes, incluír un léxico 

reducido e conter erros morfosintácticos. 

2. Reformular na lingua propia o sentido dun texto en lingua estranxeira, oral ou 

escrito, sobre temas previamente estudados na aula, para facelo comprensible a interlocutores 

que descoñecen esa lingua. 

Con este criterio avalíase a capacidade de mediar entre persoas interlocutoras que non 

poden entenderse polo descoñecemento da lingua, facendo equivalencia dunha lingua a outra 

ou dando explicacións do significado do texto. 

3. Comprender a información xeral e a específica de textos escritos sinxelos de 

extensión variada. O alumnado demostrará a súa comprensión a través dunha tarefa 

específica. 

A través deste criterio avaliarase se o alumnado adulto é capaz de comprender textos 

escritos (correspondencia, anuncios, folletos de diverso tipo, narracións sinxelas, artigos de 

revistas, páxinas web, etc.), aplicando estratexias de lectura. Entre outras, utilizaranse a 

aplicación de regras de formación de palabras, os coñecementos transferidos das linguas que 

coñece ou vinculados a outras áreas do currículo das persoas adultas e a inferencia dos 

significados polo contexto. 
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4. Escribir, na lingua estranxeira, a partir dun modelo, correspondencia persoal moi 

breve e sinxela sobre temas da vida cotiá ou de inmediata necesidade. 

Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado para escribir, en papel ou soporte 

dixital, notas, cartas persoais, postais, felicitacións e correos electrónicos moi sinxelos e 

breves, que conteñan información cotiá ou de primeira necesidade. Isto farase a partir de 

modelos previos, usando as fórmulas máis básicas de saúdo e despedida, adaptando a 

presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións simples e illadas ben estruturadas e 

cunha orde lóxica, dentro dun repertorio xa aprendido. 

5. Aplicar os coñecementos sobre a lingua estranxeira e as normas de uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión oral e escrita, e para compoñer e revisar de maneira 

cada vez máis autónoma os textos propios. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión sobre a 

lingua e as normas de uso estudadas para mellorar a súa comprensión de mensaxes orais en 

lingua estranxeira, e a composición e revisión de textos. 

6. Seleccionar exemplos de aspectos sociais, culturais, históricos, xeográficos ou 

literarios propios dos países onde se fala a lingua estranxeira, mostrando interese por 

coñecelos. 

A través deste criterio preténdese avaliar o coñecemento dos trazos máis importantes e 

característicos da sociedade, cultura, historia, xeografía e literatura dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, valorando especialmente o respecto intercultural. 
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NIVEL II. 

 

MÓDULO 3. 
 

BLOQUE 1: imos ao quiosco. 

Os medios de comunicación. 

O ámbito lingüístico ten como finalidade fundamental o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado e da capacidade de interaccionar nas diversas 

situacións de comunicación. A sociedade actual posúe unha suficiencia extraordinaria para 

producir e consumir mensaxes e imaxes que chegan a través dos medios de comunicación, 

construíndo un poderoso vehículo de expresión, coñecemento e transformación da realidade, 

podéndose converter nun medio de manipulación do pensamento. Por todo iso, é 

imprescindible potenciar no alumnado, a través da análise e valoración das mensaxes dos 

medios, un xuízo crítico e unha reflexión con que poida alcanzar un criterio propio e unha 

visión crítica da realidade, a través dun conxunto de estratexias básicas: seleccionar 

información, analizala, distinguir feitos de opinións, relacionar, etc. 

Os contidos que marcarán as pautas deste bloque e que servirán de núcleos 

organizadores son os relacionados coa comprensión de textos e produtos en xeral dos medios 

de comunicación escrita e audiovisual, coa súa análise, e coa construción de textos seguindo 

as características formais dos que aparecen neses medios. 

I.- CONTIDOS. 

1. Escoitar, falar e conversar. 

 Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual con especial 

atención ás entrevistas e noticias. 

 Uso de estratexias para lograr a comprensión e a valoración crítica da comunicación 

televisiva e radiofónica coas súas características propias. 

 Comprensión de textos orais do ámbito académico, como presentación de tarefas e de 

instrucións para a súa realización. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral 

planificada. 

 Colaboración en actividades de aprendizaxe individuais ou compartidas, especialmente 

nas que fan referencia ao modo de organizar a actividade, a achega de informacións 

útiles para o traballo en común e a exposición de informes sobre as tarefas realizadas. 

 Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos 

medios de comunicación. 

 Na lingua estranxeira escoita, identificación e comprensión de información xeral e 

específica de mensaxes sinxelas, de progresiva dificultade, cara a cara ou emitidas por 

medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos, pronunciados con lentitude e 

claridade. 

 Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. 

 Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con 

diversos fins comunicativos na lingua estranxeira. 

 

2. Ler e escribir. 

 

 Recoñecemento e comprensión de textos dos medios de comunicación en soporte papel 

ou dixital, como noticias, entrevistas, editoriais e crónicas, recoñecendo as diferenzas 
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entre información e opinión. 

 Estratexias para a análise de textos publicitarios dos medios de comunicación escritos, 

dos elementos que se empregan neles e as súas mensaxes explícitas e implícitas. 

 Composición de textos coas características formais usadas nos xéneros propios dos 

medios de comunicación. 

 Análise dos diversos puntos de vista usados nos distintos medios de comunicación 

escritos e virtuais para transmitir a mesma información. 

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, 

utilizando adecuadamente a ortografía e os signos de puntuación. 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención ás procedentes de reportaxes, crónicas ou 

entrevistas dos medios de comunicación. 

 Identificación dos elementos formais e recoñecemento dalgunhas características e 

convencións da linguaxe dos medios de comunicación. 

 Interese ante as tecnoloxías da comunicación e actitude crítica ante o seu uso. 

 Comprensión da información xeral e específica de textos auténticos na lingua 

estranxeira, en soporte papel e dixital, sobre temas cotiáns de interese xeral e 

relacionados con contidos doutras áreas do currículo. 

 Produción guiada de textos sinxelos e estruturados na lingua estranxeira, con algúns 

elementos de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas, e utilizando 

estratexias básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e 

revisión de borradores) que axuden á reflexión sobre o proceso de escritura. 

 

3. Coñecemento da lingua. 

 

 Coñecemento das diferenzas entre usos formais e informais da lingua a través dos 

distintos medios de comunicación e consciencia das situacións comunicativas en que 

resultan adecuados. 

 Identificación e uso das variacións (fórmulas de confianza e de cortesía) que adoptan as 

formas deícticas en relación coa situación. 

 Revisión dos conectores textuais de orde, de contraste e explicativos, e recoñecemento 

e uso dos distributivos e de causa, usados frecuentemente nos medios de 

comunicación. 

Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos. 

 Coñecemento das funcións sintácticas características das clases de palabras, cara á 

mellora das estruturas na construción e revisión de textos, con emprego dunha 

terminoloxía sintáctica axeitada. 

 Uso de procedementos para compoñer enunciados cohesionados. 

 Identificación e revisión da estrutura do texto en textos de carácter informativo e 

publicitario. 

 Uso de estratexias para a organización do traballo persoal, da autoavaliación e da 

autocorrección para progresar na aprendizaxe. 

 Na lingua estranxeira, uso progresivamente autónomo de expresións comúns, frases 

feitas e léxico sobre temas de interese persoal e xeral, temas cotiáns e temas 

relacionados coas áreas temáticas. 

 Uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación na 

lingua estranxeira. 

 

4. Lingua e sociedade. 

 

 Coñecemento xeral e concreción no marco peninsular das causas que contribúen á 

formación, expansión, transformación, minorización, substitución e normalización das 

linguas, con manexo e interpretación de mapas, táboas, textos e información dos 

medios e tecnoloxías da comunicación. 

 Comprensión da situación sociolingüística galega a través da abordaxe dos fenómenos 

de contacto de linguas (bilingüismo e diglosia) desenvolvendo proxectos de traballo que 

teñan como referencia os distintos medios de comunicación en diversos soportes. 
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 Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos medios 

de comunicación. 

 Identificación dos trazos comúns e das diferenzas máis significativas que existen entre 

os costumes, usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda e os propios 

de Galicia. 

 Na lingua estranxeira, uso apropiado desde o punto de vista sociocultural de fórmulas 

lingüísticas en situacións concretas de comunicación para expresar matices semánticos 

como cortesía, acordo, discrepancia, etc. 

 

5. Educación literaria. 

 

 Lectura e valoración de textos literarios (artigos, ensaios, contos) aparecidos nos 

medios de comunicación. 

 Análise dos elementos propios da narración e do teatro (espazo, tempo, acción, 

personaxes, etc.) en producións televisivas. 

 Lectura de obras relacionándoas cos grandes períodos e autores da literatura a partir da 

Idade Media ata o século XVI. 

 Recitación de poemas, comparando o tratamento de certos temas recorrentes en 

distintos períodos literarios. 

 Lectura de relatos, observando a transformación da narrativa desde a épica medieval 

en verso á narración en prosa, e do heroe ou heroína como personaxe de novela, ata o 

século XVI. 

 Lectura dramatizada de obras teatrais breves e de fragmentos representativos do teatro 

clásico español. 

 Composición de textos de intención literaria. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de 

pracer, de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 

 

II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar o tema, a idea principal e as secundarias de textos propios dos medios de 

comunicación e da publicidade, así como sintetizar o contido fundamental dunha exposición 

académica oral. 

Con este criterio comprobaremos se o alumnado adulto pode identificar a idea 

fundamental e máis a información relevante dos textos propios dos medios de comunicación e 

da publicidade. Debe servir tamén para avaliar a súa comprensión de textos expositivos 

propios do ámbito académico a través da realización de resumos e esquemas. 

2. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á 

experiencia do alumnado adulto. Contrastaranse os diferentes puntos de vista e as opinións 

expresadas nos medios de comunicación e nas mensaxes publicitarias. Avaliarase tamén a 

participación en traballos colaborativos e en simulacións (de entrevistas, de anuncios de 

publicidade), respectando as regras correspondentes. 

Con este criterio comprobarase se o alumnado adulto é capaz de expoñer oralmente 

informacións de actualidade, así como de participar en traballos colaborativos e realizar 

informes académicos. Valorarase se utiliza un guión previamente elaborado e mantén a 

atención do auditorio coa axuda de pausas e inflexións da voz, da linguaxe non verbal e dos 

medios audiovisuais e das TIC. 

3. Producir textos propios dos medios de comunicación (noticias, editoriais, entrevistas, 

crónicas, cartas ao director) e dos ámbitos social e académico. Usaranse con autonomía os 

modelos propostos na aula. Valoraranse especialmente a planificación e a revisión deses 

textos, así como a súa coherencia e cohesión e a riqueza do léxico empregado. 

Con este criterio búscase avaliar a capacidade do alumnado adulto para producir textos 
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seguindo as características formais dos propios dos medios de comunicación e se segue os 

pasos da escrita compositiva: planificar, xerar e organizar as ideas, e revisar realizando 

sucesivas versións. 

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar 

a comprensión dos propios textos e para compoñelos e revisalos de xeito progresivamente 

autónomo. 

Con este criterio comprobarase como se usa a reflexión sobre a lingua e as normas de 

uso para mellorar a comprensión e a composición e revisión textuais. Atenderase ás variacións 

sociais da deíxe (fórmulas de confianza e cortesía), conectores distributivos, de orde, de 

contraste, explicación e causa; valores e uso das formas verbais; recoñecemento das funcións 

características das clases de palabras; construción de enunciados cohesionados; a 

comparación de formas e funcións das palabras nas linguas que estuda e coñece. Terase en 

conta a puntuación como recurso de cohesión, o uso da raia e da paréntese en incisos e os 

usos expresivos das comiñas. 

5. Utilizar os medios de comunicación para comprender e analizar o uso das dúas 

linguas na comunidade autónoma. Recoñecer as causas da diversidade lingüística e dos 

procesos sociolingüísticos. 

Avalíase a través deste criterio o recoñecemento das circunstancias que actúan na 

conformación e evolución social das linguas, especialmente das da nosa comunidade, facendo 

análises dos distintos programas que ofrecen os medios de comunicación audiovisual e as 

publicacións escritas, sobre a quen van dirixidos e a lingua que usan, a través de mapas 

conceptuais, esquemas e resumos. 

6. Ler, escoitar ou ver con regularidade obras literarias ou adaptacións delas e 

desenvolver o criterio lector. Expoñer a opinión persoal sobre a lectura ou o visionamento 

realizados. Valorarase se o alumnado adulto identifica a estrutura das obras, o seu punto de 

vista e a linguaxe utilizada. 

Este criterio está dirixido a coñecer a competencia lectora do alumnado adulto no 

ámbito literario a través da lectura persoal ou o visionamento de obras completas, de 

fragmentos, artigos de carácter literario ou adaptacións traballadas na aula. 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Identificar a idea principal e os detalles relevantes de textos e mensaxes orais 

sinxelas sobre temas coñecidos e próximos á experiencia do alumnado adulto, emitidos con 

claridade, cara a cara ou por medios técnicos (radio, televisión, etc.). 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade para seguir instrucións, comprender 

avisos, diálogos ou exposicións breves sobre temas coñecidos (lecer e tempo libre, 

preferencias, experiencias persoais, organización da aula) cunha pronunciación estándar e 

utilizando as estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais. 

Preténdese tamén avaliar que o alumnado é capaz de comprender detalles concretos e 

relevantes (horas, números, letras, accesos básicos aos lugares públicos...) para o obxectivo 

comunicativo, relativos a accións, acontecementos e necesidades cotiás en tempos presente e 

pasado. 

2. Comprender a información xeral e os datos máis relevantes de textos escritos 

auténticos, de extensión variada e sinxelos, e próximos ao alumnado adulto. 

Mediante este criterio valorarase a capacidade para comprender diferentes tipos de 

textos escritos sinxelos (narrativos, descritivos, argumentativos) que traten temas de interese 
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xeral, aplicando as estratexias de lectura coñecidas e outras novas, como a identificación do 

tema por medio de elementos textuais e paratextuais. 

3. Expresarse intelixiblemente e solicitar a colaboración do interlocutor e responder 

igualmente á petición deste para asegurar a comprensión e o mantemento da comunicación. 

Con este criterio trátase de verificar, en todas as tarefas de interacción oral, que se é 

capaz de mobilizar recursos lingüísticos, como a utilización de expresións memorizadas fixas 

para pedir que lle falen a un máis a modo, que lle repitan o que lle dixeron, ou que lle 

soletreen unha palabra que non se entendeu. 

4. Escribir de forma guiada textos diversos sinxelos e breves, coidando o léxico, as 

estruturas e os elementos de cohesión e coherencia, para remarcar a relación entre as ideas e 

facelos comprensibles ao lector. 

Con este criterio preténdese valorar se o alumnado adulto é capaz de comunicarse por 

escrito facendo uso do rexistro adecuado. Os textos incluirán unha sintaxe simple e facilmente 

comprensible, un léxico limitado pero apropiado ao contexto, e a ortografía e a puntuación 

correctas. 

5. Aplicar os coñecementos sobre a lingua estranxeira e as normas de uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión oral e escrita, e como instrumento de autocorrección 

e autoavaliación, para compoñer e revisar de maneira cada vez máis autónoma os textos 

propios. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión sobre a 

lingua e as normas de uso estudadas para mellorar a súa comprensión de mensaxes orais en 

lingua estranxeira, e para compoñer e revisar mellor os seus propios textos. 

BLOQUE 2: @puntonós. 

As TIC como ferramenta de aprendizaxe da lingua. 

O traballo neste bloque, iniciado xa no bloque 2 do módulo primeiro, céntrase tamén no 

emprego activo das tecnoloxías da información e da comunicación, e ten como obxectivo que o 

alumnado adulto sexa competente no tratamento da información dixital. Cómpre aprender ao 

alumnado a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes 

variados e que lles permitirán mellorar as súas habilidades para obter e expresar información 

significativa. 

A lingua mesma é a ferramenta con que se aborda a crecente información de que se 

dispón. O coñecemento dos sistemas e modo de operar das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da 

información atendendo ás distintas finalidades prácticas, persoais e profesionais. Necesitaranse 

estratexias para organizar, relacionar e sintetizar esta información e tamén para prepararnos 

para os novos avances tecnolóxicos que se aveciñan. 

Neste bloque, as epígrafes Comunicación escrita: ler e escribir e Lingua e sociedade 

terán unha especial relevancia. 

I.- CONTIDOS. 

1. Comunicación oral. Escoitar, falar e conversar. 

 Comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual (radio, 

televisión, internet), con especial atención ás crónicas e reportaxes. 

 Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, contrastando 
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diferentes puntos de vista e opinións neles expresadas e axudándose dos medios 

audiovisuais e das TIC. 

 Comprensión de textos orais do ámbito académico, como intervencións en simposios ou 

exposicións orais de temáticas variadas. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral 

planificada. 

 Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en grupo 

coa utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (achega de 

informacións, exposicións, informes...). 

 Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados na lingua estranxeira. 

 Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves sobre acontecementos, 

experiencias e coñecementos diversos na lingua estranxeira. 

 Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. 

 

2. Ler e escribir. 

 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do alumnado, como mensaxes de chat e de correo electrónico, 

normas e instrucións de uso. 

 Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (incluídos webs educativas e informacións de dicionarios, 

glosarios e enciclopedias en diversos soportes). 

 Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como 

forma de comunicar experiencias, opinións e coñecementos propios, e como forma de 

regular a conduta. 

 Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e das TIC, tanto para obter, 

organizar e seleccionar información, como para empregala como modelos para a 

composición escrita. 

 Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as 

posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 

 Na lingua estranxeira, uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 

para obter información co fin de realizar tarefas individuais ou en grupo. 

 Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira mediante a correspondencia 

postal ou utilizando medios informáticos: chats, e-mail, etc. 

 

3. Coñecemento da lingua. 

 

 Identificación e uso reflexivo dos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais 

como léxicos, especialmente as nominalizacións e os hiperónimos de significado 

abstracto. 

 Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos con especial atención 

aos valores aspectuais e modais das perífrases verbais. 

 Análise das funcións sintácticas características das clases de palabras. 

 Revisión dos distintos tipos de oracións simples. 

 Coñecemento das normas de puntuación en relación coa cohesión sintáctica, e das 

normas ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 

 Uso de estratexias para a organización do traballo persoal para progresar na 

aprendizaxe. 

 Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os 

dicionarios interactivos e os correctores ortográficos dos procesadores de textos. 

 Na lingua estranxeira, aplicación de diferentes estratexias para organizar, adquirir, 

lembrar e utilizar léxico. 

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe 

(dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da 

comunicación) para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita na lingua estranxeira. 
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4. Lingua e sociedade. 

 

 Coñecemento xeral da formación da lingua galega e das distintas etapas da súa historia 

social ata o século XIX, con manexo de textos da época e de información tomados dos 

medios e tecnoloxías da comunicación. 

 Comprensión da situación sociolingüística galega a través do estudo dos fenómenos de 

contacto de linguas (conflito lingüístico, interferencias), desenvolvendo proxectos de 

traballo, con emprego das TIC, que permitan abordar os prexuízos lingüísticos. 

 Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nas TIC. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a 

lingua estranxeira: literatura, arte, música, cine, obtendo a información por diferentes 

medios (a biblioteca, a prensa, a internet e outras tecnoloxías da información e da 

comunicación). 

 Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 

5. Educación literaria. 

 

 Localización en bibliotecas virtuais ou noutras páxinas web de fragmentos de obras 

literarias dos séculos XVI ao XVIII. 

 Lectura de obras relacionándoas cos grandes períodos e autores da literatura a partir do 

século XVI e ata o século XVIII. 

 Recitación de poemas valorando a función dos elementos simbólicos e dos recursos 

retóricos e métricos do texto. 

 Lectura de relatos, observando a transformación da narrativa en prosa desde o século 

XVI ata o século XVIII, e do heroe ou heroína personaxes desas novelas. 

 Lectura dramatizada de obras teatrais, recoñecendo algunhas características temáticas 

e formais. 

 Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas virtuais. 

 Consulta de páxinas dixitais sobre talleres literarios e participación neles. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de 

pracer, de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 

 

II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Seleccionar e analizar criticamente a información relevante en textos orais e escritos 

en diferentes soportes, para usala nas producións propias, especialmente en traballos 

académico adecuados ao nivel. 

Con este criterio valorarase a capacidade do alumnado adulto para usar os recursos da 

biblioteca do centro, os medios audiovisuais e as TIC (dicionarios, buscadores, bibliotecas e 

enciclopedias virtuais...). Comprobarase se o alumnado adulto pode extraer e comparar a 

información relevante de diversas fontes e integrala nos seus traballos. 

2. Realizar explicacións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á 

experiencia do alumnado adulto con axuda dos medios audiovisuais e das TIC. Avaliarase 

tamén a participación en traballos colaborativos e en simulacións (de entrevistas, de anuncios 

de publicidade), respectando as regras correspondentes. 

Con este criterio trátase de observar se os alumnos e as alumnas adultas son capaces 

de explicar e facerse entender sobre aquilo que esperte o seu interese da realidade que os 

rodea. Valorarase a utilización dos medios audiovisuais e das TIC como apoio ás explicacións e 

a participación en traballos colaborativos. 

3. Escribir textos propios da vida cotiá (normas e instrucións de uso, correos 

electrónicos, intervencións en chats...), textos propios das relacións sociais, dos medios de 
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comunicación e do ámbito académico, tendo como referencia os modelos propostos na aula e 

expresando con claridade as propias opinións razoadas. Planificar e revisar autonomamente os 

ditos textos para asegurar a súa coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica. 

Con este criterio preténdese valorar se a redacción das producións do alumnado se 

axusta ás propiedades textuais e se dominan as técnicas fundamentais da escrita comparativa. 

Permitirá comprobar, tamén, se se coida a presentación e se se aproveitan eficazmente 

ferramentas como os dicionarios en diferentes soportes, buscadores de internet, correctores 

ortográficos, procesadores de textos e outros programas informáticos. 

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico, utilizando a 

terminoloxía lingüística axeitada, para mellorar a comprensión e para compoñer e revisar de 

xeito autónomo os propios textos. 

Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e as 

normas de uso para a mellora da comprensión e máis da composición e revisión textuais. 

Permitirá avaliar que se coñece e usa a terminoloxía básica para seguir e dar explicacións e 

instrucións nas actividades gramaticais, os mecanismos de referencia interna gramaticais e 

léxicos; valores de subxuntivo e perífrases verbais de uso máis frecuente; as funcións 

características das distintas clases de palabras; clases de predicados e oracións simples. 

Comprobarase a consolidación do coñecemento práctico das normas ortográficas e 

tipográficas. Valorarase a progresiva autonomía na obtención de información gramatical de 

carácter xeral nos dicionarios interactivos e os correctores ortográficos dos procesadores de 

textos. 

5. Utilizar a información que ofrecen as TIC para comprender e analizar o uso das 

linguas de Galicia. Identificar as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes da 

historia social da lingua galega; extraer os trazos principais que definen a actual situación 

sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os condicionamentos da valoración e o uso 

social do galego. 

Con este criterio avaliarase a comprensión das circunstancias que definen as diferentes 

etapas da historia social da lingua galega co fin de afirmala como propia de Galicia e entender 

mellor a súa situación actual, analizando o uso que se fai do castelán e do galego nas distintas 

informacións aparecidas nas TIC. 

6. Elaborar textos de intención estética a partir dos modelos lidos, comprendendo os 

recursos expresivos que se empreguen. Situar os autores relevantes e as súas obras no seu 

contexto histórico e literario. Realizar un traballo de información e de síntese. 

Con este criterio preténdese comprobar se o fenómeno literario se comprende como 

unha actividade comunicativa nun contexto histórico determinado. Avaliarase a implicación en 

obradoiros literarios de (re)creación a partir dos textos lidos na aula e, ademais, a realización, 

en soporte papel ou dixital, dun traballo persoal de síntese. 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Comprender os puntos principais e os detalles relevantes en mensaxes e anuncios 

públicos sinxelos, transmitidos por medios técnicos ou de viva voz, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información relativa a situacións de necesidade inmediata. 

Mediante este criterio preténdese avaliar que o alumnado é capaz de comprender 

detalles concretos e relevantes (horas, números, letras, accesos básicos aos lugares 

públicos...) para o obxectivo comunicativo, relativos a accións, acontecementos e necesidades 

da vida cotiá. 

2. Intervir en conversas e simulacións relacionadas coas experiencias persoais, cos 



Ámbito de Comunicación                            

Programación Educación para Persoas Adultas        Curso 2021/2022 

 

 

                       36 

plans e proxectos propios, con progresiva autonomía. Empregaranse estruturas sinxelas, as 

expresións máis usuais, e unha pronunciación que non impida a comunicación. 

Con este criterio trátase de valorar a capacidade do alumnado adulto para participar en 

situacións de comunicación oral que impliquen a comprensión e a expresión de mensaxes. 

Estas conversas poderán ser as habituais de clase (pedir información e aclaración, pedir 

permiso, traballar en grupo, etc.) e as creadas polo profesor (simulacións, comunicacións 

mediante as novas TIC, etc.) As mensaxes poderán ser aínda titubeantes, incluír un léxico 

reducido e conter erros morfosintácticos. 

3. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dunha maneira cada vez máis 

autónoma para buscar información, escribir textos a partir de modelos, enviar e recibir 

mensaxes de correo electrónico e para establecer relacións persoais orais e escritas. 

Mediante este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado adulto de utilizar as 

tecnoloxías da información e da comunicación para comunicarse e aprender en actividades 

habituais da aula e para establecer novas relacións persoais. As comunicacións tratarán sobre 

temas familiares para o alumnado adulto previamente traballados. 

4. Escribir descricións moi breves e básicas de lugares, obxectos e persoas mediante 

frases e oracións sinxelas, e co léxico propio da descrición de características físicas e 

psicolóxicas elementais pero precisas. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado adulto para facer 

descricións elementais sobre lugares e obxectos familiares utilizando un repertorio lingüístico 

sinxelo pero amplo. 

5. Narrar de forma sinxela e breve feitos e experiencias, así como expoñer plans e 

presentar proxectos de xeito moi elemental e relacionados con temas cotiáns. 

Con este criterio téntase avaliar a capacidade de redactar textos sinxelos e breves 

sobre acontecementos, actividades, plans e proxectos relativos a asuntos cotiáns ou de 

interese persoal, usando unha serie de frases e oracións sinxelas enlazadas con conectores 

simples nas cales, aínda que poida haber erros ortográficos, quede claro o que se intenta dicir. 

6. Recoñecer os aspectos culturais máis importantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira estudada, destacando as características máis significativas dos costumes, normas, 

actitudes e valores desa sociedade e valorando positivamente os patróns culturais distintos aos 

propios. 

A través deste criterio valorarase se o alumnado adulto é capaz de identificar nos textos 

orais e escritos algúns trazos característicos da cultura dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, se os pode describir de maneira sinxela e se amosa respecto por eles. 

 

MÓDULO 4. 
 

BLOQUE 1: as cousas de palacio. 

A comunicación persoal e profesional. 

O obxectivo do ámbito da comunicación é desenvolver a capacidade de comprender e 

de saber comunicarse nas diversas situacións e contextos da vida. A linguaxe ten un papel 

fundamental no desenvolvemento integral da persoa, nas súas relacións consigo mesma e nas 

súas relacións e posibilidades sociais e profesionais. É tamén o instrumento imprescindible 
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para entender e explicar o mundo, e intentar a súa transformación. 

Neste bloque facilitaranse ao alumnado estratexias para a consecución da súa 

autonomía persoal e da súa capacitación para integrarse como compoñente pleno na 

sociedade, a través dun uso máis maduro da linguaxe, especialmente en contextos laborais. 

Os contidos máis importantes deste bloque son os relativos ao perfeccionamento das 

técnicas de comprensión e composición de textos propios, especialmente dos que debe usar 

nas súas relacións sociais e profesionais. 

I.- CONTIDOS. 

1. Escoitar, falar e conversar. 

 Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación, como debates ou 

faladoiros. 

 Participación activa en diversas situacións de comunicación reais ou simuladas 

(entrevistas de traballo, etc.) onde se transmita información e se expresen opinións, 

ofrecendo argumentos e respectando as normas que rexen a interacción oral 

organizada. 

 Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais 

respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de 

aprendizaxe compartida. 

 Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva, en especial, á hora de 

rexeitar peticións e propostas cando sexa conveniente. 

 Utilización da lingua para tomar consciencia dos coñecementos, as ideas e os 

sentimentos propios e alleos para regular a propia conduta. 

 Participación en actividades de aprendizaxe compartida para fomentar estratexias de 

cooperación e respecto. 

 Na lingua estranxeira, escoita, identificación e comprensión do significado xeral e 

específico de conversas sinxelas sobre temas coñecidos, presentados de forma clara e 

organizada, co fin de contestar preguntas ou cuestións sobre temas coñecidos. 

 Participación activa en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese 

persoal con diversas fins comunicativas na lingua estranxeira. 

 

2. Ler e escribir. 

 

 Uso de estratexias para a comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais, como disposicións legais e folletos, contratos ou correspondencia institucional 

ou comercial, e textos dos medios de comunicación, atendendo especialmente aos 

xéneros de opinión como editoriais, columnas, etc. 

 Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como foros, blogs, 

solicitudes e instancias, reclamacións, currículos, etc. 

 Composición de textos propios dos xéneros dos medios de comunicación, como cartas 

ao director, artigos de opinión, etc., en soporte papel ou dixital. 

 Detección do tema e dos subtemas dun texto argumentativo, análise dos argumentos. 

 Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como 

forma de comunicar as experiencias e os coñecementos propios. 

 Dominio das normas de presentación dos textos escritos citados, tanto en soporte papel 

como dixital, e respecto polas normas gramaticais, ortográficas e tipográficas. 

Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira a través de correspondencia 

postal ou utilizando medios informáticos. 

 Presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, utilizando 

correctamente a ortografía e os signos de puntuación na lingua estranxeira. 

 

3. Coñecemento da lingua. 
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 Coñecemento dos diferentes rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en 

distintos ámbitos sociais e valoración da importancia de usar o rexistro adecuado 

segundo as circunstancias da situación comunicativa. 

 Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con especial atención ás formas de 

expresión da subxectividade e ao enfoque do tema, sobre todo en exposicións e 

argumentacións. 

 Identificación e uso reflexivo de distintos procedementos de conexión nos textos, con 

especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótese. 

 Recoñecemento e uso coherente da correlación temporal na coordinación e 

subordinación de oracións e no discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

 Distinción entre forma (categoría gramatical) e a función das palabras. 

 Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, empregando os termos 

apropiados na explicación sobre o seu uso (sílaba tónica, til diacrítico, etc.) e 

apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse á norma lingüística. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais 

mediante comparación e contraste coas linguas que coñece. 

 Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de autoaprendizaxe. 

 Na lingua estranxeira, uso de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de 

interese persoal e xeral, temas cotiáns e temas relacionados coas áreas temáticas de 

estudo. 

 Recoñecemento e produción autónoma de diferentes patróns de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases na lingua estranxeira. 

 

4. Lingua e sociedade. 

 

 Coñecemento xeral das distintas etapas da historia social da lingua galega desde 

comezos do século XX. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos 

máis relevantes. 

 Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas das linguas e da función da lingua estándar. 

 Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

 Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos 

documentos profesionais e administrativos de uso frecuente. 

 Valoración da importancia da lingua estranxeira en todos os eidos das relacións 

internacionais. 

 Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e 

valores da sociedade cuxa lingua se estuda e relación cos patróns culturais existentes 

en Galicia. 

 

5. Educación literaria. 

 

 Lectura de novelas e relatos do século XIX en galego e en castelán. 

 Recitación de poemas do século XIX, valorando a función dos elementos simbólicos e 

dos recursos retóricos e métricos no poema. 

 Lectura dramatizada de breves pezas teatrais ou de fragmentos das épocas 

correspondentes en galego e castelán, de carácter diverso, constatando algunhas 

innovacións nos temas e nas formas. 

 Coñecemento das características xerais dos grandes períodos da historia da literatura 

do século XIX. 

 Composición de textos de intención literaria, especialmente líricos, como formas de 

expresión do seu mundo interior. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer. 

Localización en bibliotecas, bibliotecas virtuais e noutras páxinas web de textos 

literarios do período estudado. 
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II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar os temas e a organización de textos tomados dos medios de comunicación 

(debates, faladoiros) e de situacións comunicativas simuladas (entrevistas de traballo...). 

Participar de forma construtiva en diversas situacións comunicativas (simulacións, traballos 

colaborativos...) respectando as regras que as rexen. 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de buscar, localizar e seleccionar 

información nos textos orais e escritos. Débese avaliar a capacidade para transcender o 

significado superficial e extraer inferencias directas, tema xeral e secundarios; avaliar se aplica 

as técnicas de organización de ideas e se é capaz de participar activamente en situacións de 

comunicación, respectando as regras e valorando o diálogo para a resolución de conflitos. 

2. Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de informacións de actualidade, 

contrastando os diferentes puntos de vista e as opinións expresadas en distintos medios 

audiovisuais. 

A través deste criterio comprobarase se o alumnado adulto é capaz de expoñer 

oralmente informacións de actualidade, traballos e informes académicos. Valorarase se utiliza 

un guión previamente elaborado e mantén a atención do auditorio coa axuda dos medios 

audiovisuais e das TIC. 

3. Compoñer textos propios da vida cotiá, das relacións profesionais e sociais e do 

ámbito académico. Tomaranse como referencia os modelos propostos na aula e expresaranse 

con claridade, coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica as opinións propias. 

Valorarase especialmente se se planifican e revisan eses textos. 

A través deste criterio valorarase se a redacción dos textos do alumnado adulto 

(solicitudes, instancias, reclamacións, currículos, cartas ao director...) se axustan aos modelos 

propostos e se dominan as técnicas fundamentais da escrita: planificar, xerar e organizar as 

ideas, e revisar a redacción. Tamén se comprobará se se coida a presentación (índices, tipos 

de letra, gráficos, mapas conceptuais, citas e bibliografía). 

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar 

a comprensión e para compoñer e revisar con autonomía os propios textos. 

Trátase de indagar con este criterio se se utilizan os coñecementos sobre a lingua e as 

normas de uso en relación coa comprensión, a composición e a revisión de textos. Atenderase 

ás variacións sociais (rexistros e factores de uso), a expresión da subxectividade (opinión, 

valoración, certeza, citas, etc.), o uso de conectores (causa, consecuencia, condición e 

hipótese), a construción de enunciados cohesionados (construcións e oracións nominais, 

coordinación e subordinación e paso de estilo directo a indirecto). Debe distinguirse a diferenza 

entre forma e función das palabras e a comparación de formas e funcións das palabras nas 

linguas que coñece. Terase en conta a ortografía, a puntuación e o recoñecemento nas 

producións propias dos erros considerándoos parte do proceso de aprendizaxe. 

5. Comprender e analizar o uso das dúas linguas da comunidade nos distintos 

documentos de tipo profesional e administrativo. Identificar as causas e as consecuencias dos 

feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde comezos do século XX; extraer 

os trazos principais que definen a actual situación sociolingüística de Galicia, analizando 

criticamente os condicionamentos da valoración e uso social do galego; utilizar as linguas da 

comunidade con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

Con este criterio preténdese avaliar, a través da recolla e análise de documentos de tipo 

profesional e administrativo recollidos no contorno (contratos de traballo, instancias, follas de 

reclamación, facturas, etc.), a comprensión do uso das dúas linguas na actualidade. 

Igualmente, das circunstancias que definen as diferentes etapas da historia social da lingua 
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galega. Tamén se estimará a reflexión crítica ante os prexuízos lingüísticos e mais a adopción 

de actitudes positivas cara ao uso normalizado da lingua. 

6. Utilizar os coñecementos literarios estudados para comprender mellor e valorar os 

fragmentos literarios ou as obras lidos. Atenderase ao uso de temas recorrentes, ao valor da 

linguaxe poética, xéneros utilizados, formas literarias e estilos. 

Preténdese comprobar se o alumnado adulto asimilou os coñecementos literarios e os 

utiliza para avaliar o contido dun texto, a súa organización e a súa linguaxe. Valorarase 

especialmente a comprensión dos temas recorrentes (amor, tempo, vida, morte), o 

recoñecemento de xéneros e a identificación dos recursos retóricos. 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN NA LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Identificar a idea principal e os detalles relevantes de textos e mensaxes orais 

sinxelas sobre temas coñecidos e próximos á experiencia do alumnado adulto, emitidos con 

claridade, cara a cara, ou por medios técnicos (radio, televisión, etc.). 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado adulto para comprender 

mensaxes orais que traten sobre as necesidades materiais e as relacións sociais, sensacións 

físicas e sentimentos ou opinións das persoas adultas. 

2. Intervir en conversas sinxelas e en simulacións, usando estratexias adecuadas aos 

diversos momentos da comunicación: inicio, mantemento e remate. O discurso será 

comprensible e adaptado ás características da situación e á intención comunicativa. 

Con este criterio valorarase a capacidade do alumnado adulto para desenvolverse en 

conversacións sinxelas con funcións diferentes (establecer relacións, expoñer, narrar e 

argumentar, describir e dar instrucións). 

3. Usar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira autónoma con 

diferentes propósitos: buscar información, escribir textos sinxelos a partir de modelos, enviar e 

recibir mensaxes de correo electrónico e establecer relacións persoais orais e escritas. 

 

Este criterio trata de valorar a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación para comunicarse e aprender a través das actividades habituais da aula e para 

establecer relacións persoais tanto orais como escritas. 

4. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada en 

lingua estándar e sinxela, que narre e describa acontecementos, sentimentos básicos ou 

desexos das persoas adultas. 

Con este criterio preténdese verificar a capacidade do alumnado para identificar as 

formas lingüísticas que expresan a intención de comunicación do remitente, comprender 

expresións fixas e convencións sinxelas e básicas, propias do tipo de texto, e poder reaccionar 

de xeito adecuado. 

5. Comprender, de maneira suficiente, correspondencia formal breve para captar as 

informacións principais que conteña sobre cuestións básicas ou relacionadas co seu traballo. 

Quérese avaliar con este criterio o coñecemento da estrutura das cartas formais 

(remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo ao destinatario, corpo da carta, despedida e 

sinatura), así como a capacidade de comprender un repertorio básico de expresións fixas de 

confirmación ou denegación, obriga, coñecemento, necesidade e permiso utilizadas para a 

solicitude dun traballo, a confirmación dun pedimento, a reserva dun hotel, etc., coa axuda 

dun dicionario. 
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6. Dar información elemental escrita sobre a actividade profesional, a formación, os 

hábitos e os intereses propios do alumnado adulto. 

Mediante este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado para escribir 

información básica, como redactar un curriculum vitae esquemático, cubrir enquisas e 

cuestionarios breves, etc., sobre o traballo (profesión, horario, lugar de traballo...), os 

estudos, os hábitos (condicións de vida, horarios e actividades diarias) e os seus intereses 

(deportes, música...), dun xeito breve e sinxelo, usando estruturas básicas e aprendidas e 

utilizando un repertorio léxico moi básico e limitado, pero propio do tema. 

BLOQUE 2: toda unha vida. 

A lingua como instrumento de aprendizaxe. 

Os contidos deste bloque son eminentemente instrumentais e deben preparar o 

alumnado adulto para utilizar a lingua como vehículo para seguir adquirindo coñecementos 

durante toda a súa vida. A linguaxe constitúese así en instrumento de aprendizaxe do resto 

dos ámbitos, posto que a propia lingua é a ferramenta imprescindible do coñecemento. 

O alumnado debe desenvolver as estratexias necesarias para que aprenda a manexar a 

lingua en todas as situacións de comunicación. 

Neste bloque terán especial importancia a análise e o uso de procedementos para que o 

adulto poida autodirixir conscientemente a súa aprendizaxe, desenvolvendo estratexias para 

buscar, organizar e expresar a información, especialmente con fins académicos, e poder seguir 

así aprendendo ao longo de toda a súa vida. 

Terán especial significado neste bloque o uso das técnicas de traballo intelectual e dos 

formatos máis útiles dos textos informativos (resumos, informes, etc.), 

 

I.- CONTIDOS. 

1. Escoitar, falar e conversar. 

 Comprensión de textos procedentes de distintas presentacións, exposicións ou 

conferencias realizadas no ámbito académico. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, velocidade, pausas, 

entoación) e non verbais (xestos, movementos...) na intervención oral planificada. 

 Participación activa en situacións propias do ámbito académico, especialmente en 

autoavaliacións das tarefas realizadas e en presentacións orais, con axuda dos medios 

audiovisuais e das TIC, de traballos previamente elaborados. 

 Exposición da información tomada dos medios de comunicación contrastando os 

distintos puntos de vista e as opinións expresadas, respectando as normas que rexen a 

interacción oral. 

 Utilización da lingua para tomar consciencia dos coñecementos, as ideas e os 

sentimentos propios e alleos, e para regular a propia conduta. 

 Estratexias para favorecer a participación en actividades de aprendizaxe compartida 

fomentando a cooperación e o respecto. 

 Na lingua estranxeira, uso de estratexias para desenvolver a comprensión das 

mensaxes orais: contexto verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 

identificación das palabras clave e da actitude e intención do falante. 

 Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e terminar a 

interacción na lingua estranxeira. 

 

2. Ler e escribir. 
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 Uso de estratexias que faciliten a recolla de información: apuntamentos, subliñados, 

guións, fichas temáticas, resumos. 

 Recoñecemento e comprensión de textos do ámbito académico como os procedentes de 

dicionarios, glosarios, enciclopedias e outras fontes de información en diversos 

soportes. 

 Composición de textos, en soporte papel ou dixital, do ámbito académico, 

especialmente expositivos e argumentativos, elaborados a partir de diversas fontes e 

organizados mediante esquemas, mapas conceptuais e resumos. 

 Nos textos argumentativos, análise dos argumentos e elaboración de esquemas que 

reflitan que se captou a súa mensaxe principal e a súa estrutura. 

 Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e de buscadores virtuais para 

obter, seleccionar e organizar a información. 

 Reflexión crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación para 

fomentar unha sensibilidade crítica fronte a elas. 

 Na lingua estranxeira, obtención de información xeral de textos orais auténticos, 

gravados e en soporte multimedia que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, 

obxectos, acontecementos e accións ligados a temas de conversa habituais. 

 Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas como a identificación do tema dun 

texto escrito co apoio contextual que este conteña. 

 Lectura autónoma de textos máis extensos na lingua estranxeira relacionados cos 

intereses do alumno adulto. 

 

3. Coñecemento da lingua. 

 

 Identificación e uso reflexivo dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia 

interna, favorecendo a autonomía na revisión dos propios textos. 

 Recoñecemento dos esquemas semántico e sintáctico da oración, construción e 

transformación de enunciados de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía 

sintáctica necesaria nas actividades. 

 Análise e uso dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos para o cambio de 

categoría. 

 Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, empregando os termos 

apropiados na explicación sobre o uso (sílaba tónica, til diacrítico, etc.) e apreciando o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse á norma lingüística. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais 

mediante comparación e contraste nas linguas que coñece. 

 Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

 Na lingua estranxeira, organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a 

aprendizaxe (dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou recursos informáticos). 

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe da lingua estranxeira e uso de 

estratexias de autocorrección. 

 

4. Lingua e sociedade. 

 

 Comprensión da situación sociolingüística de Galicia a través da revisión da presenza da 

lingua galega nos principais ámbitos e contextos, e dos factores de normalización, 

desenvolvendo proxectos de traballo, con emprego dos medios e tecnoloxías da 

información, que permitan abordar e superar prexuízos lingüísticos. 

 Coñecemento xeral da situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español, 

con manexo e interpretación de gráficos, táboas, textos e informacións dos medios e 

tecnoloxías da comunicación, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

 Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüísmo. 

 Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos 
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documentos científicos e académicos. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, obtendo a información por diferentes medios (biblioteca, prensa, internet e 

outras tecnoloxías da información e da comunicación). 

 Na lingua estranxeira, uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de fórmulas 

lingüísticas en situacións concretas de comunicación para expresar matices semánticos, 

como cortesía, acordo ou discrepancia. 

 

5. Educación literaria. 

 

 Lectura de novelas e relatos dos séculos XX e XXI en galego e castelán. 

 Recitación de poemas contemporáneos valorando a función dos elementos simbólicos e 

dos recursos retóricos e métricos no poema. 

 Lectura dramatizada de breves pezas teatrais contemporáneas ou de fragmentos de 

carácter diverso, constatando algunhas innovacións nos temas e nas formas. 

 Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: 

visionamento de películas, contextualización, identificación dos seus elementos 

narrativos, lingüísticos e formais. 

 Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 

aula. 

 Aproveitamento autónomo dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 

as virtuais. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer e 

de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 

 

II.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar o tema, a idea principal e as secundarias, a tese e os argumentos de 

textos propios do ámbito académico. Participar en diversas situacións comunicativas 

respectando as regras correspondentes, e valorando o diálogo como medio de resolución de 

conflitos. 

Mediante este criterio comprobarase se o alumnado adulto é quen de comprender 

textos expositivos, se sintetizan as ideas fundamentais e discriminan neles información, 

opinión e persuasión; se é quen de seguir un guión previamente elaborado e manter a 

atención do auditorio coa axuda das pausas e inflexións da voz, da linguaxe non verbal e dos 

medios audiovisuais e das TIC. 

2. Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de informacións de actualidade. 

Diferenciar a información da opinión e da persuasión, e participar de forma construtiva en 

debates, traballos colaborativos, etc., respectando as regras correspondentes. Adoptar o 

rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación. 

Con este criterio comprobarase a capacidade do alumnado adulto para planificar e 

expoñer oralmente temas de actualidade e traballos académicos, despois de facer un guión e 

realizar mapas conceptuais e resumos. Valorarase se o alumnado utiliza os medios 

audiovisuais e as TIC. 

3. Expoñer, resumir e comentar textos do ámbito académico, en soporte papel ou 

dixital, nun rexistro adecuado, con secuencias coherentes, respectando as normas gramaticais 

e ortográficas e utilizando a planificación e a revisión de textos. 

Este criterio trata de avaliar que as alumnas e alumnos adultos son capaces de 

expresarse por escrito de forma coherente, seguindo os pasos propios da produción dun 

escrito e axustándose a un formato e a un rexistro axeitados; cubrir documentos propios do 

ámbito público; resumir narracións e exposicións reconstruíndo os elementos básicos do texto 

orixinal e organizando a información de forma xerárquica, consultando distintas fontes. 
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Valorarase a presentación dos escritos, en soporte papel ou dixital, con respecto ás normas 

ortográficas e tipográficas. 

4. Recoñecer os mecanismos gramaticais da lingua e coñecer e usar a terminoloxía 

lingüística adecuada. 

Este criterio trata de comprobar que se utilizan os coñecementos sobre a lingua na 

revisión de textos de forma autónoma; avaliaranse aspectos como os mecanismos de 

referencia interna, a identificación dos esquemas oracionais, os procedementos léxicos e 

sintácticos para o cambio de categoría, a comparación de formas e funcións das palabras nas 

linguas que coñece, a consolidación do coñecemento práctico das normas ortográficas e o 

recoñecemento nas súas producións do erro como parte da aprendizaxe. 

5. Coñecer a diversidade lingüística de España, analizando os factores que inciden na 

relación das linguas da nosa comunidade e reflexionando sobre a situación plurilingüe de 

Galicia; analizar criticamente os condicionamentos da valoración e do uso social do galego; 

utilizar as linguas da comunidade con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos 

comunicativos. 

Con este criterio trátase de avaliar a comprensión das circunstancias que definen a 

situación das diferentes linguas da península e das etapas da historia social da lingua galega, 

co fin de afirmala como propia de Galicia e entender a súa situación actual. Tamén se estimará 

a capacidade de análise do contexto sociolingüístico e de reflexión crítica ante prexuízos 

lingüísticos, e mais a adopción de actitudes positivas cara ao uso normalizado da lingua. 

6. Amosa, a través dun traballo persoal de síntese ou recreación, en soporte papel ou 

dixital, que se coñecen as relacións que hai entre os autores/as das obras lidas ou visionadas, 

e o seu contexto, expoñendo unha valoración persoal; valorar as innovacións dos xéneros e as 

formas na literatura contemporánea. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende o fenómeno literario como unha 

actividade comunicativa estética nun contexto histórico determinado, mediante un traballo 

persoal, en soporte papel ou dixital, que sintetice a información obtida ou a composición dun 

texto que imite ou recree algún dos modelos utilizados. Preténdese comprobar que se adquire 

o coñecemento dos períodos literarios dos séculos XX e XXI, así como das obras e dos autores 

máis relevantes desa época. 

 

III.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN LINGUA ESTRANXEIRA. 

1. Desenvolverse en situacións de comunicación orais da vida cotiá, reaccionando coa 

expresión de actitudes e sentimentos de interese, desinterese, contento, satisfacción, 

decepción, esperanza, preferencia, admiración, sorpresa e tristeza, con expresións sinxelas e 

habituais, e respectando as normas de cortesía. 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado adulto de expresarse nun rexistro 

estándar en situacións en que se deban amosar sentimentos ante as persoas implicadas na 

interacción, utilizando os marcadores lingüísticos de relacións sociais básicas, as normas de 

cortesía, fórmulas fixas e habituais e logrando a adecuación sociolingüística á situación de 

comunicación. 

2. Identificar información relevante en textos narrativos, argumentativos e descritivos, 

breves e sinxelos; textos que presenten unha secuencia lineal de elementos, publicados en 

medios de información, e que traten temas moi coñecidos ou relacionados coa súa experiencia 

e intereses das persoas adultas. 
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Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado para localizar 

información específica básica. Por exemplo, nunha entrevista: información sobre o carácter da 

persoa, o aspecto físico, os gustos; nunha noticia breve ou suceso: o lugar e as persoas 

implicadas; nunha narración, as liñas xerais do argumento, os personaxes que as levan a 

cabo, o tempo ou o espazo onde se desenvolven. 

3. Narrar de forma sinxela e breve feitos e experiencias, expoñer plans e presentar 

proxectos de xeito moi elemental e relacionados con asuntos cotiás e de interese persoal nas 

distintas áreas temáticas. 

Con este criterio avalíase a capacidade de redactar textos breves e sinxelos sobre 

actividades, acontecementos de temas cotiás e de interese persoal, empregando os tempos 

verbais en presente, pasado e futuro, usando unha serie de oracións sinxelas enlazadas con 

conectores simples. 

4. Empregar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios 

textos, e organizar estes seguindo os textos modelo. 

Con este criterio preténdese avaliar, en todas as tarefas de expresión escrita, a 

capacidade do alumnado para utilizar estratexias que faciliten o proceso de escritura seguindo 

modelos de textos de características similares: a planificación e o ensaio do texto; a revisión 

que garanta a corrección tanto ortográfica como na orde das palabras e na presentación do 

escrito. Tamén se valorará o uso eficaz de materiais de consulta e autoaprendizaxe adecuados 

ao nivel (dicionarios, gramáticas, as novas tecnoloxías, etc.). 

5. Aplicar os coñecementos sobre a lingua estranxeira e as normas de uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión oral e escrita, e para compoñer e revisar de maneira 

cada vez máis autónoma os textos propios. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión sobre a 

lingua e as normas de uso estudadas para mellorar a súa comprensión de mensaxes orais en 

lingua estranxeira, e a composición e revisión de textos. 

6. Recoñecer os aspectos culturais máis importantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira estudada, destacando as características máis significativas dos costumes, normas, 

actitudes e valores desa sociedade e valorando positivamente os patróns culturais distintos aos 

propios. 

A través deste criterio valorarase se o alumnado adulto é que de identificar nos textos 

orais e escritos algúns trazos característicos da cultura dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, se os pode describir de maneira sinxela e se amosa respecto por eles.  

-------------------------------------------- 
 

Os membros do departamento de Lingua Castelá e Literatura asinan a presente programación 

didáctica: 

 

Asdo. Irma Banet Serantes       

 

Asdo. Stella Beatriz Prado (en substitución de Mª Isabel Ortiz Rey) 

 

Asdo. Diego Pardo Amado      

 

Asdo. Mª del Carmen Sanjurjo Martínez (xefa de departamento) 

 

Asdo. Carlos Turnes Rieiro    

En Carballo, a 30 de setembro de 2021 


