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A) Lecturas para ESO 4 

1º TRIMESTRE: RIVEIRO COELLO, A ferida do vento, Galaxia. 

2º TRIMESTRE: MIRANDA, Xosé, Morning Star, Xerais. 

3º TRIMESTRE: FEIJOO, Pedro, Os fillos do lume, Xerais 

B)  Criterios de cualificación para o alumnado da ESO 

• Para a AVALIACIÓN en cada un dos trimestres do curso establécese: 

1. Realización, como mínimo, de dúas probas cualificables por avaliación. A media das 

mesmas suporá o 80% da nota de avaliación. 

O alumnado debe saber que, debido ao carácter continuo da avaliación e ás 

características da materia, en cada proba entrarán contidos das anteriores.  

En 4 ESO poderase realizar un exame de recuperación por avaliación. 

2. A cualificación do libro de lectura suporá o 10% da nota da avaliación. 

3. Unha actitude positiva cara á materia (traballo diario: tarefas encomendadas para 

casa, exercicios realizados na aula, participación na clase, actitude na aula, 

exposición oral correcta, lectura...) suporá outro 10% da nota da avaliación. 

4. Ortografía: Poderá efectuarse unha detracción de puntos por erros na ortografía das 

probas escritas, até un máximo de 1,5 puntos por proba. Farase do seguinte xeito: 

No primeiro ciclo: 

1º curso: por 4 faltas ortográficas restaranse 0,25 puntos. 

2º curso: por 3 faltas ortográficas restaranse 0,25 puntos. 

No segundo ciclo: baixarase en ambos cursos 0,1 puntos por cada erro. 

5. Ademais en 1º e 2º de ESO haberá libros optativos que se valorarán até un máximo 

de 1 punto por trimestre, que se sumará á nota media da avaliación. Ese punto 

distribuirase como segue: 

O primeiro libro 0,5 puntos 

O segundo libro e seguintes 0,25 puntos cada un. 

Non se valorarán lecturas voluntarias de non ter realizadas as obrigatorias. 

• A NOTA FINAL DE XUÑO obterase partindo da media ponderada das tres avaliacións 

segundo as seguintes porcentaxes:  

1ª avaliación: 20% 

2ª avaliación: 30% 

3ª avaliación: 50% (sempre que a nota non sexa inferior a 4) 

En todo caso o alumno ou alumna que aprobe a última avaliación considerarase 

aprobado/a. 

• A AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO realizarase soamente mediante a 
proba escrita tendo en conta o grao mínimo de consecución dos estándares. 

 

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

alumnado que sexa sorprendido copiando, tanto por medios analóxicos como dixitais, 

durante os exames ou calquera outra proba avaliable (incluso no caso de que as evidencias 

se produzan despois de ter rematada a proba).  

A sanción que se establece é a de cualificación negativa (puntuación de 0) na proba 

en cuestión. 
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C) Grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia  

 Para 4º de ESO, os estándares que a seguir se enumeran son fundamentais: é 
imprescindible dominalos a nivel básico para superar a materia. 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

ou postura.   

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, 

formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

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

alleas.   

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a 

linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar 

en público.   

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

da lingua galega.   

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen dos 

medios de comunicación.   

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

discriminacións.   

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 

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

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

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

elaborar unha presentación atractiva e innovadora.   

LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e 

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

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das 

persoas interlocutoras.   

LGB1.112 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 

alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.   

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de estudo 

ou traballo e participa en conversas informais. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e 

mapas conceptuais).   

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos 

(dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de comprensión. 

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

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

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

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá 

relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial.   

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, 

glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet. 

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

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

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 

editorial, columna e artigo de opinión.   

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

persuasión.   

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

de comunicación.   

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias.    
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LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de 

comunicación con especial atención á publicidade.   

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais 

en distintos soportes.   

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

adquiridos nos seus escritos.   

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas 

lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente.  

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta e que non 

se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación.  

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da 

información obtida de distintas fontes.   

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

documentación previa.   

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

partida.   

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os 

pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como 

persoa.   

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e 

distingue os diversos tipos.   

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.   

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

novas palabras.   

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa, para resolver 

dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario.   

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos 

orais e escritos.   

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e 

semanticamente.    

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

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

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

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.   

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os 

conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.  

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.   

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

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

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

mecanismos de progresión temática.   

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual. 

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

textual.   

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe.   

Bloque 4. Lingua e sociedade 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 

argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura.   
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LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura.   

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

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

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a necesidade de 

continuar con este proceso na lingua galega.   

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

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

socialmente á normalización da lingua galega.   

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 

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

elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas.   

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

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

1916.   

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

social da lingua galega desde 1916.   

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza criticamente textos 

(literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais que traten sobre a situación 

sociolingüística do Estado español.   

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e 

rebáteos cunha argumentación axeitada.   

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

argumentadamente.   

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua 

galega.   

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

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

e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 

Bloque 5. Educación literaria 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

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

actualidade sinalando os seus principais trazos característicos.   

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 1916 

ata a actualidade para a súa lectura.   

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a 

actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente  

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos seus 

principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos.   

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.  

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, argumentadamente, sobre 

os seus valores literarios.   

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.   

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

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

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 

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

regular os sentimentos e xuízos. 


