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A) Grao mínimo de consecución dos estándares para superar a 
materia de BAC 2 

 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 

LGB1.1.1. 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. 
LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta 
natureza.  
LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación (charla 
ou conferencia sobre temas especializados do ámbito educativo).  
LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral. 
LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se empregan na publicidade para 
convencer os destinatarios ou destinatarias. 
LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das mensaxes publicitarias e evita 
usos lingüísticos discriminatorios. 
LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao 
discurso. 
LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e 
respecta as opinións alleas. 
LGB1.4.3. 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. 
LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas. 
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical, 
cínguese ao tema e non divaga. 
LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou circunloquios cando non 
encontra a expresión precisa. 
LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e demostra seguridade ao responder as 
preguntas do auditorio. 
LGB1.5.8. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente 
o texto e elaborar unha presentación adecuada á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e 
fonética. 
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LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 
LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as 
quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 
LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e 
entoación inadecuada), e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 
LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo. 
LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor en 
textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. 
LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. 
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión 
dun texto e complementar as súas producións. 
LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, 
organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas. 
LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. 
LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións da situación comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo e xénero textual) e emprega os recursos expresivos propios 
do rexistro formal. 
LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou palabras comodín. 
LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais de 
textos expositivos e argumentativos. 
LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía. 
LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros ortográficos e tipográficos. 
LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais e léxico-
semánticos. 
LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega. 
LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística 
como parte de noso patrimonio cultural. 
LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.  
LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica. 
LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. 
LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se 
establecen e emprega a terminoloxía axeitada. 
LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. 
LGB3.6.1. 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 
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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. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos.  
LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e 

analizan cuestións sociolingüísticas. 
LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da lingua 
galega. 
LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos 
castelanismos e desenvolve un discurso propio libre destes elementos. 
LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 
(desde 1916 ata 1978). 
LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 1916 ata 
1978), así como a súa situación sociolingüística. 
LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978 
desde o punto de vista sociolingüístico. 
LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior da 
lingua. 
LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en documentos non literarios 
e literarios. 
LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 
(desde 1978 ata a actualidade). 
LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a 
actualidade, así como a súa situación sociolingüística. 
LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no 
desenvolvemento do galego. 
LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización e sinala as súas 
fortalezas e debilidades. 
LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en documentos non literarios e 
literarios desde 1978 ata a actualidade. 
LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da 
historia da lingua galega e as súas principais características. 
LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua 
galega. 

Bloque 5. Educación literaria 

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de 
Vangarda e outros/as autores/as. 
LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das 
Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. 
LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 
LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
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LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: produción 
bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das 
Festas Minervais. 
LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: produción bélica 
e os autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos 
primeiros 70. 
LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, 
a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 
LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a actualidade: temas, 
xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 
LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975 ata a actualidade: temas, 
xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 
LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a actualidade: temas, 
xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 
LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1975 á actualidade, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1975 á actualidade, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1975 ata a actualidade, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha 
obra completa de cada un dos períodos literarios referidos. 

 

 
B) Lecturas para BAC 2 
 

1º TRIMESTRE: DIESTE, Rafael, A fiestra valdeira.  

2º TRIMESTRE: MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luís, O crepúsculo e as formigas. 

3º TRIMESTRE: RIVEIRO COELLO Antón, As rulas de Bakunin, Galaxia. 
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C)  Criterios de cualificación para o alumnado de BAC 
 
 Para a AVALIACIÓN en cada un dos trimestres do curso, o Departamento estipula 

os seguintes criterios para a avaliación do alumnado de bacharelato:  
 
1. Realización de unha ou dúas probas cualificables por avaliación, segundo 

considere oportuno o profesor/a. A nota media dos exames (que se realizará 
a partir de 4)  supoñerá o 90% da nota de avaliación. 

2. A lectura dun libro por avaliación e o traballo e actitude valorase ata un 10% . 
3. Ortografía: Para bacharelato seguiremos coas normas de corrección 

lingüística das antigas PAU, isto é, sobre a cualificación global poderanse 
descontar ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos. Os erros 
poderán ser: 

 Moi graves: aquelas solucións que son alleas ao sistema lingüístico 
galego (tempos compostos, errónea colocación do pronome 
átono...). Descontaranse 0,2 puntos por cada unha. 

 Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, 
y,...). erros na acentuación diacrítica. Descontaranse 0,1 puntos por 
erro. 

 Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación 
non diacrítica. Penalizaranse con 0,05 puntos. 

4.  Recuperacións: o alumnado que teña suspensa unha avaliación irá ao 
global de xuño coa materia desa avaliación. Quen teña máis de unha 
avaliación suspensa irá ao global con toda a materia. 

 
 A nota final de xuño será a media aritmética das tres avaliacións sempre que 

ningunha delas sexa inferior a un 4. 

 Na avaliación extraordinaria de setembro avaliarase, soamente mediante a proba 
escrita, o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe marcados 
como fundamentais na programación didáctica. 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 


