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        1º ESO 

• Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais 

en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

• Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da 

comunicación audiovisual, desenvolvendo un pensamento crítico. 

• Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as 

normas de cortesía. 

• Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para 

producir textos orais sobre temas de actualidade.  

• Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar 

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

• Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito 

académico. 

• Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais 

ou informais. 

• Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á 

intención comunicativa, coherentes e ben organizados, sobre temas de 

interese persoal ou social da vida cotiá e académica.  

• Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos 

ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

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

información, consultar modelos de composición escrita e solucionar 

dúbidas de traballo. 

• Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos 

lingüísticos. 

• Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos 

do galego. 
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• Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das 

relacións sociais ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección. 

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

escritos. 

• Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

• Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

• Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes 

para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma. 

• Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

• Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a 

creación e a comprensión de textos. 

• Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as 

desempeñan. 

• Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para 

dar cohesión aos textos. 

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

• Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais.  

• Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do 

coñecemento das linguas.  

• Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo.  

• Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu 

contorno familiar e o do resto do alumnado, valorando a importancia de 

contribuír ao proceso de normalización da lingua. 

• Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

• Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando 

prexuízos lingüísticos. 
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• Diferenciar os textos non literarios dos literarios, e nestes últimos, 

identificar os tres grandes xéneros. 

• Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos 

xéneros, relacionándoos coa súa experiencia propia e expoñendo a súa 

opinión. 

• Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos 

literarios adquiridos. 

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

artísticas. 

• Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros 

nas súas producións. 

 2º ESO 

• Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de 

comunicación. 

• Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato 

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

contido e procesar a información mediante distintas ferramentas. 

• Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas 

características e os trazos que os diferencian. 

• Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos 

ámbitos. 

• Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo 

en textos orais diversos. 

• Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito 

comunicativo dos textos orais. 

• Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral. 

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

galega. 
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• Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con 

corrección gramática, ortográfica e fonética. 

• Empregar o coñecemento da lingua e os contidos traballados para 

producir textos orais propios con coherencia, cohesión e corrección. 

Utilizar con corrección nexos textuais de espazo, oposición e contraste, 

así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

• Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha 

estrutura ordenada e coherente, con soltura. 

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

exposicións orais planificadas. 

• Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de 

maneira argumentada e ordenada en distintos contextos. 

• Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de 

comunicación oral diversas: debates, corrección de exercicios, 

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

• Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en 

situacións diversas falando en público, coidando a postura, a 

modulación da voz, a estrutura do discurso, os medios empregados, 

etc. 

• Desenvolver estratexias para comprender mensaxes orais e escritas 

en situacións onde hai dificultades de comprensión. 

• Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre 

vocabulario ou estruturas lingüísticas necesarias para producir con 

corrección na lingua galega. 

• Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir 

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

cartas persoais, avisos e solicitudes. 

• Coñecer os elementos fundamentais dos textos instrutivos e 

expositivos en contexto educativo: webs educativas, dicionarios, 



IES I. PARGA PONDAL                                                       Lingua galega e literatura         

 

CONTIDOS MÍNIMOS CURSO 2021-2022 
 

 

glosarios e enciclopedias. Utilizar ese coñecemento para comprender 

a mensaxe e utilizar as fontes de información con rigor. 

• Identificar e analizar as distintas fortes de información que son base 

esencial no proceso de adquisición de coñecementos. 

• Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas 

principais e secundarias, sintetizar e representar a información, 

elaborar argumentacións propias sobre o contido, relacionar o texto con 

experiencias ou outros coñecementos previos. 

• Realizar unha lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo 

adecuados á situación comunicativa e á súa función. 

• Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como 

aprendemos. 

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

nos medios de comunicación. 

• Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos. 

• Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: 

cuestionarios, resumos, descrición, narracións e explicacións. 

• Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para 

comunicar experiencias, ideas e pensamentos. 

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

habitual en lingua galega. 

• Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para 

comprender textos, enriquecer o vocabulario e contrastar a fiabilidade 

das fontes empregadas. 

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

de diversos tipos. 

• Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é 

necesario para o desenvolvemento da lingua. 

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

textos escritos con corrección. 
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• Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as 

habilidades de comprensión e produción lingüísticas. 

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

Empregar este coñecemento para elaborar enunciados, orais e 

escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

• Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co 

obxectivo de mellorar a aprendizaxe. 

• Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en 

distintos contextos educativos. 

• Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas 

propias de cada pobo. 

• Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha 

perspectiva social, histórica e xeográfica. 

• Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua 

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

• Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os 

trazos da variedade estándar da lingua galega e valorala como variante 

unificadora, así como apreciar a variante diatópica propia. 

• Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos. 

• Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros 

e subxéneros, e comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, 

tanto estruturais coma formais. 

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

• Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os 

coñecementos dos recursos literarios traballados. 

• Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e 

analizalos en diferentes obras de cine. 
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 3º ESO 

• Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en 

distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

• Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes 

da comunicación audiovisual. 

• Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as 

producións orais cunha fonética galega correcta. 

• Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, 

manifestando a súa opinión e mostrando respecto cara á dos demais. 

• Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións 

formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

• Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos 

rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou 

académica.  

• Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC.  

• Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos 

ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

• Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e 

rexeitando calquera tipo de prexuízo. 

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

manexar información e para producir creacións propias. 

• Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das 

relacións sociais ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección. 

• Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

• Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes 

para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 
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• Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer 

as producións lingüísticas. 

• Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con 

especial atención a posibles interferencias. 

• Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as 

desempeñan. 

• Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión 

aos textos. 

• Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo 

con eses parámetros. 

• Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha 

comunicación eficaz. 

• Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais.  

• Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo.  

• Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as 

principais iniciativas normalizadoras da lingua e identificar os 

prexuízos. 

• Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

• Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado 

español. 

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

como variante unificadora. 

• Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a 

Idade Media ata 1916. 
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• Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de 

distintos xéneros da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

• Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas 

épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

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

en clase.  
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 4º ESO 

• Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, 

con especial atención aos de carácter argumentativo e publicitario. 

• Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial 

atención aos de carácter expositivo e argumentativo do ámbito 

educativo. 

• Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos 

prexuízos e aplicando os coñecementos gramaticais para unha mellor 

expresión. 

• Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, 

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

TIC. 

• Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese 

e valorar a lingua oral como instrumento de relación social. 

• Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

• Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co 

ámbito laboral, administrativo, comercial e educativo. 

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

textos argumentativos, xornalísticos e publicitarios. 

• Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos 

discriminatorios. 

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

información complementaria. 

• Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, 

coherentes e cohesionados, e valorar a escritura como fonte de 

enriquecemento persoal. 

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

propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 
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• Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida 

cotiá como de carácter xornalístico (cartas ao director ou columnas de 

opinión). 

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

semánticas entre as palabras. 

• Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases 

verbais. 

• Recoñecer e usar a fonética do galego. 

• Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do 

galego, e utilizar manuais de consulta de maneira eficaz. 

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

sintácticas entre os elementos que constitúen o predicado. 

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

súa adecuación e os conectores que permiten cohesionar ideas e 

parágrafos. 

• Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, 

especialmente os textos argumentativos. 

• Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os 

coñecementos dunha lingua para mellorar no uso doutras e 

participando en proxectos onde se usen distintas linguas. 

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

plurilingüismo e coñecer o ámbito da lusofonía. 

• Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o 

proceso de normalización e evitar os prexuízos. 

• Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916 ata a actualidade. 

• Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado 

español. 



IES I. PARGA PONDAL                                                       Lingua galega e literatura         

 

CONTIDOS MÍNIMOS CURSO 2021-2022 
 

 

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

como variante unificadora. 

• Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

• Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de 

distintos xéneros da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

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

relacionados coa literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

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

na clase. 
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 1º BACHARELATO 

• Producir textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, 

cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan 

a comunicación lingüística. 

• Elaborar exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito 

documentado e cun vocabulario rico e rigoroso.  

• Respectar e aplicar as normas básicas que rexen o intercambio e a 

interacción comunicativa. Ler comprensivamente.  

• Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade 

adaptado aos obxectivos propios desta etapa. 

• Pescudar, seleccionar e integrar información procedente de fontes 

bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas, polas 

tecnoloxías da información e por outras fontes.  

• Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo 

e o compromiso individual e colectivo a prol da normalización lingüística.  

• Amosar interese pola literatura como manifestación artística do ser 

humano, como fonte de formación permanente e de enriquecemento e 

satisfacción persoais. 

• Analizar e reflexionar sobre obras e fragmentos de diversos períodos 

literarios. 

• Comprender e reflexionar sobre os principais conceptos de lingüística 

xeral que teñen que ver coa comunicación e a linguaxe: comunicación, 

linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico, funcionalidade 

lingüística e disciplinas lingüísticas.  

• Identificar os distintos tipos de rexistro lingüístico e as súas 

manifestacións lingüísticas.  
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• Aplicar ás producións propias os coñecementos sobre os rexistros, así 

como identificalos e analizalos en producións alleas.  

• Recoñecer a presentación e a corrección ortográfica como dúas 

propiedades textuais que deben aplicarse ás producións propias.  

• Repasar casos de ortografía dubidosa.  

• Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 

gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos 

textos. 

• Recoñecer e identificar os trazos característicos de outras palabras 

adnominais (artigo, demostrativo, posesivo, cuantificadores e 

identificadores), así como a súa tipoloxía. 

• Recoñecer e identificar as características lingüísticas do verbo e os seus 

usos (a conxugación verbal regular e irregular, as perífrases verbais, o 

infinitivo conxugado). 

• Caracterizar (intención comunicativa, estrutura formal e de contido e 

características lingüísticas), identificar e producir textos descritivos, 

narrativos, argumentativos, expositivos e dialogados pertencentes a 

distintos ámbitos de uso.  

• Identificar as características lingüísticas e a tipoloxía dos conectores 

(preposicións, conxuncións e locucións prepositivas).  

• Empregar adecuadamente conectores para dotar de coherencia as 

propias producións. 

• Recoñecer e identificar as características lingüísticas dos adverbios e 

conxuncións adverbiais, a súa tipoloxía e os seus usos.  

• Aplicar ás producións propias, orais e escritas os coñecementos e 

destrezas sobre ortografía, morfosintaxe e gramática textual. 
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• Comprender e describir o proceso de formación do idioma galego e das 

demais linguas romances a partir do latín.  

• Identificar os elementos constitutivos dom galego procedentes do 

substrato e do superestrato, así como do estrato latino.  

• Recoñecer as principais evolucións fonéticas que se producen no proceso 

de transformación do latín ao galego.  

• Distinguir e empregar adecuadamente os cultismos, semicultismos e as 

palabras patrimoniais.  

• Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do 

galego en distintas etapas da súa historia (medieval, séculos XVI, XVII e 

XVIII e período do Rexurdimento, no século XIX) e ser quen de localizalas 

e analizalas en textos. 

• Identificar e describir os principais factores relativos ao contexto histórico, 

social, político, filosófico, relixioso, etc. que condicionan e determinan a 

evolución social e de usos do idioma galego en distintas etapas da súa 

historia (medieval, séculos XVI, XVII e XVIII e período do Rexurdimento, 

no século XIX).  

• Coñecer e valorar a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na 

Península Ibérica.  

• Comprender e empregar adecuadamente nas análises os conceptos 

básicos da sociolingüística. 

• Definir con rigor os conceptos de “literatura” e “texto literario”. 

• Caracterizar os diferentes xéneros literarios e analizar os seus principais 

recursos. 

• Describir a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

• Contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente textos literarios das 

diferentes etapas.  
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• Recoñecer e analizar textos da literatura medieval: a lírica profana 

(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (as cantigas 

de Santa María) e a prosa medieval.  

• Recoñecer e analizar textos da literatura dos chamados Séculos Escuros 

e da Ilustración, así como da literatura popular oral.  

• Recoñecer e analizar textos literarios do século XIX, correspondentes ás 

fases do PreRexurdimento e do Rexurdimento, en particular das principais 

figuras dese período: Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Pondal 

Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, «persegue o 

obxectivo último de crear cidadáns conscientes e interesados no 

desenvolvemento e na mellora da súa competencia comunicativa, capaces de 

interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte 

da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e 

escritos da súa propia lingua, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo e 

de formar as súas propias opinións a través da lectura crítica das obras literarias 

máis importantes de todos os tempos». 
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2º  BACHARELATO 

• Producir textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, 

cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan 

a comunicación lingüística.  

• Elaborar exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito 

documentado e cun vocabulario rigoroso. 

• Respectar e aplicar as normas básicas que rexen o intercambio e a 

interacción comunicativa.  

• Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade 

adaptado aos obxectivos propios desta etapa.  

• Pescudar, seleccionar e integrar información procedente de fontes 

bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas, polas 

tecnoloxías da información e por outras fontes.  

• Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo 

e o compromiso individual e colectivo a prol da normalización lingüística. 

• Amosar interese pola literatura como manifestación artística do ser 

humano, como fonte de formación permanente e de satisfacción persoal. 

• Analizar e reflexionar sobre obras e fragmentos de diversos períodos 

literarios. 

• Identificar os distintos tipos de rexistro lingüístico e as súas 

manifestacións lingüísticas. 

• Aplicar ás producións propias os coñecementos sobre os rexistros, así 

como identificalos e analizalos en producións alleas. 

• Recoñecer a presentación e corrección ortográfica como dúas 

propiedades textuais que deben aplicarse ás producións propias. 

• Repasar casos de ortografía dubidosa. 
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• Observar, reflexionar e explicar as distintas unidades e funcións 

sintácticas e aplicar os coñecementos sobre análise sintáctica na 

produción de textos.  

• Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras e aplicar os 

coñecementos adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento 

do vocabulario activo. 

• Definir e identificar os fonemas da lingua galega e recoñecer a importancia 

e o valor das normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación 

eficaz.  

• Coñecer as variedades dialectais, recoñecer e explicar os seus trazos 

característicos en manifestacións orais e escritas e valorar a diversidade 

lingüística como parte do patrimonio cultural. 

• Describir e interpretar o proceso de construción da variante estándar da 

lingua galega, recoñecer as interferencias lingüísticas no galego, con 

especial atención aos castelanismos, e desenvolver un discurso propio 

libre destes elementos.  

• Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas.  

• Aplicar ás producións propias, orais e escritas os coñecementos e 

destrezas sobre ortografía, morfosintaxe e gramática textual. 

• Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a súa 

repercusión nos usos e elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos 

que se describan e analicen cuestións sociolingüísticas. 

• Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 

desde 1916 ata a actualidade e identificalo en textos, describir o seu 

contexto e a situación legal, recoñecelo como unha lingua en vías de 

normalización e elaborar traballos sobre a súa historia.  

• Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes 

etapas da historia da lingua galega e as súas principais características. 
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• Analizar e interpretar a evolución da conciencia lingüística na historia da 

lingua galega.  

• Identificar, analizar e describir a literatura galega desde principios do 

século XX ata a actualidade, en todos os seus xéneros e subxéneros e 

con todas as súas correntes estéticas sucesivas. 

• Ler e comentar textos significativos da literatura galega desde principios 

do século XX á actualidade, identificar as súas características temáticas 

e formais e recoñecer a súa relación co contexto sociohistórico e 

sociolingüístico e mais o xénero a que pertencen. 

• Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, cando 

menos unha obra completa do período literario referido. 
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Os libros de lectura para o presente curso 2021/2022 son: 

Primeiro da ESO 

1º TRIMESTRE:   CABEZA QUILES, F. O segredo dos zapatos .Ed. Embora. 

2º TRIMESTRE:   COSTAS, Ledicia: Escarlatina, a cociñeira defunta. Ed.Xerais. 

3º TRIMESTRE:  CASTRO, F.: Chamádeme Simbad. Ed. Xerais. 

Neste curso o alumnado poderá, ao principio de cada trimestre, acordar outras 

lecturas  coas profesoras aínda que se propoñen as anteriores. 

Segundo da ESO 

   1º TRIMESTRE: FERNÁNDEZ PAZ, Cartas de inverno Ed.Rodeira 

    2º TRIMESTRE: ALEIXANDER, M: Unha presa de terra. Ed. Xerais 

    3º TRIMESTRE: MAYORAL, Marina: Tristes armas. Ed. Galaxia 

 Terceiro da ESO 

1º TRIMESTRE: MOURE, Teresa: Unha primavera para Aldara. Ed. Galaxia. 

2º TRIMESTRE: YÁÑEZ, Antía: Senlleiras. Ed. Galaxia Ed. Galaxia. 

3º TRIMESTRE: MACEIRAS; Andrea: O que sei do silencio. Ed. Xerais 

Cuarto da ESO 

1º TRIMESTRE: CASTRO, Francisco: Tantos anos de silencio. Ed. Xerais. 

2º TRIMESTRE: GARCÍA TURNES: Esta noite hei de ir a verte. Ed. Galaxia 

3º TRIMESTRE:   VILLAR, Domingo: Ollos de auga, Xerais 
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Primeiro de BACHARELATO 

 

1º TRIMESTRE: DURÁN, Xosé: A raíña galega. Ed.  Xerais 

2º TRIMESTRE:  ANEIROS, Rosa: Resistencia. Ed. Xerais 

3º TRIMESTRE: De CASTRO, Rosalía:  Cantares Gallegos. Ed. Galaxia 

Segundo de BACHARELATO 

 

1º TRIMESTRE: BLANCO AMOR, Eduardo, A esmorga. Galaxia. 

2º TRIMESTRE: SENDE, Séchu: Made in Galiza. Xerais. 

3º TRIMESTRE: RISCO, Vicente: O porco de pé. Galaxia. 

 


