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1. Introdución e contextualización 

1.1. Contextualización 

Á hora de programar a materia de Lingua Galega e Literatura debemos ter en conta a 

situación sociolingüística do noso alumnado, maioritariamente galego-falante, con 

competencia relativamente boa, tanto por escrito como oralmente. Por esta razón o noso 

principal labor será mellorar a súa competencia lingüística  e comunicativa a partir das súas 

capacidades orais e escritas. Aínda así, nos últimos anos estamos observando que o 

alumnado de nova incorporación trae o castelán como lingua de identidade. Este 

preocupante proceso de castelanización repercute negativamente no desenvolvemento da 

programación e na consecución dos obxectivos propostos. Polo tanto, deberemos prestar a 

este aspecto unha especial atención para recuperar estes falantes e acadar unha situación 

de normalización plena que afronta, ademais, outro tipo de prexuízos que dificultan o seu 

uso.  

Para mellorar as competencias expresivas e comunicativas do noso alumnado  

traballaremos cun enfoque basicamente didáctico e interactivo onde desempeñará un papel 

protagonista o traballo diario coa lectura, dado que un dos problemas máis evidentes que se 

constatan nos resultados dos/as alumnos/as nas probas que se lles realizan é a dificultade 

que teñen para comprender o que len; a lectura serviralles, tamén, como elemento formativo 

e educador da súa sensibilidade literaria. Segundo o noso criterio, o enfoque na educación 

literaria debe poñer o acento na construción escolar de hábitos lectores; a literatura é unha 

ferramenta comunicativa utilizada polas persoas para dar sentido á experiencia persoal e 

colectiva, para entender o pasado, o presente e o futuro, e para explorar os límites e as 

posibilidades expresivas da linguaxe. 

A educación lingüística busca a adquisición e o desenvolvemento da competencia 

comunicativa, é dicir, a mellora das capacidades expresivas e comprensivas do alumnado; 

e debe contribuír á adquisición e dominio das destrezas comunicativas máis habituais na 

vida cotiá: falar, escoitar, ler, escribir e entender. Por isto, unha didáctica da lingua e da 

literatura na actualidade debe ter en conta os cambios que se están a producir no ensino e 

na sociedade.  

Tamén se promoverá a necesidade de valorar as  actitudes, valores e normas do alumnado 

durante o desenvolvemento das clases, pois a aprendizaxe dunha actitude positiva, 

respectuosa cos/as compañeiros/as, co profesorado e coa propia aula forma parte 
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fundamental do proceso educativo cara á formación de cidadáns/ás responsables, maduros 

e conscientes non só dos seus dereitos senón tamén dos seus deberes. 

1.2. Composición do Departamento 

A materia de Lingua galega e literatura impártese en todos os grupos do centro segundo a 

seguinte distribución: 

 

 Diúrno:   

 

1º E.S.O. - 5 grupos.....................................20 horas 

2º E.S.O. - 5 grupos.....................................15 horas 

3º E.S.O. - 4 grupos.................................... 12 horas 

4º E.S.O. - 3 grupos....................................   9 horas 

1º Bach.-   2 grupos.....................................   6 horas 

2º Bach.-   2 grupos.....................................   6 horas 

1º ESO .- 4 grupos Reforzo Instrumental.....  4 horas 

 

 Nocturno: 

 

1º Bach.- 1 grupo.......................................   3 horas 

2º Bach.- 1 grupos....................................    3 horas 

 

Este curso académico asígnase a este Departamento a materia de Reforzo instrumental: 

1º ESO nos grupos A,B,C e D. 

 

O Departamento  está formado polos seguintes profesores, por orde alfabética: 

• Dona Isabel Cerviño Amado: Profesora de Ensino Secundario (Coordinadora do 

EDLG) 

-      3º ESO: A,B,C,D 

-  4º ESO A,B,C: Lingua galega e Literatura. 

 

      • Dona Beatriz Corral Sánchez: Profesora substituta de Ensino Secundario. 

- 1º ESO: B,C,D,E 
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- 4º ESO: C 

 

• Don Antonio Eirís Profesor de Ensino Secundario e Xefe de estudos de nocturno. 

- 1º BACHARELATO A Nocturno: Lingua galega e Literatura. 

- 2º BACHARELATO A Nocturno: Lingua galega e Literatura. 

 

• Dona  María Basilisa Pacoret Balsa  Profesora de Ensino Secundario  (Xefa do D.) 

- 1º BACHARELATO A, B,C: Lingua galega e Literatura. 

- 2º BACHARELATO A,B:  Lingua galega e Literatura. 

- 1º ESO: Reforzo Instrumental: B,C,D. 

• Dona María Jesús Tato Varela, Profesora de Ensino Secundario. 

- 1º ESO A : Reforzo Instrumental. 

- 2º ESO A, B,C,D,E:  Lingua galega e literatura 

 

As reunións de Departamento terán lugar os xoves de 15:50 a 16: 40  e sempre que se 

considere oportuno a proposta de calquera dos seus integrantes. En principio xa tivemos 

tres reunións para concretar aspectos da programación. Producíronse cambios evidentes 

debido á situación sanitaria do COVID19: concrecións de obxectivos para cada estándar 

de aprendizaxe, procedementos e instrumentos de avaliación, para a docencia presencial 

e non-presencial. 

O Departamento está representado pola súa xefa de departamento na CCP e segue as 

directrices da mesma en materias referentes ao plan de convivencia do centro. 

Indicar que as profesoras Isabel Cerviño e María Basilisa Pacoret Balsa, forman parte do 

Equipo da Biblioteca do centro. 

 A  profesora Dona Beatriz Corral Sánchez  asume a función de titoría no grupo 4º ESO C. 

2. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron no 

curso 2020-21 

2.1. Introdución 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables serán os referentes 

para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos 

marcados. Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos 
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de ensinanza e a súa propia práctica docente. É necesario incorporar estratexias que 

permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, 

ou a avaliación entre iguais. En todo caso, os distintos instrumentos de avaliación como a 

observación sistemática do traballo do alumnado, as probas obxectivas orais e escritas, ou 

os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nunha avaliación 

coherente. 

Por outra parte, constitúe tamén un elemento regulador de reaxuste dos procesos de 

ensinanza/ aprendizaxe. As pautas de avaliación elabóranse unha vez determinados os 

obxectivos e contidos, tendo en conta que non debe derivarse só destes senón que 

considerará o sucedido no desenvolvemento das situacións de ensinanza/aprendizaxe. 

 Seguindo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 

adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, parece preciso recoller neste 

apartado as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas polo alumnado no curso anterior 

mais como se indicou con anterioridade chegaron a impartirse aínda que se reforzarán no 

primeiro trimestre, como así indican as instrucións enviadas pola Consellería.  Seguirase 

coas restantes aprendizaxes imprescindibles propias do nivel do que forman parte, e serán 

traballados unha vez sexan vistos os pendentes do curso anterior. É interesante salientar 

que, no caso da materia de Lingua galega, non deberían existir demasiada problemática á 

hora de revisar os contidos non traballados  con profundidade no curso anterior, xa que se 

trata dunha materia de formación continua, na que a lingua é traballada de forma unificada 

e non por bloques e polo tanto os contidos dos diferentes a nivel lingüístico trabállanse en 

todos os niveis tanto de ESO como de Bacharelato. 

2.2. Análise das aprendizaxes imprescindibles en cada curso 

No tocante ao alumnado de 1º ESO, ao comezar nova etapa nun novo centro, traballaranse 

as aprendizaxes imprescindibles, contidos, criterios e estándares que figuran nesta 

programación. Farase fincapé na revisión das avaliacións iniciais do alumnado para poder 

adaptar as ensinanzas aos seus diferentes niveis e necesidades educativas. Ademais, de 

ser necesario, poderíase solicitar aos centros de Educación Primaria, os diferentes informes 

individualizados para así, coñecer mellor as necesidades deste alumnado. 
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No caso de 2º ESO. Neste curso a temporalización valorarase a partir do que o docente 

considere oportuno tendo en conta a heteroxeneidade de cada grupo tendo en conta que 

este alumnado segue a ter a mesma profesora que o curso anterior. 

No caso de 3º ESO. 

A partir do reforzo e temporalización que o docente considere conveniente e debido á 

heteroxeneidade de cada grupo continuarase cos estándares que non se impartiron no curso 

2020-21. Continuarase co reflectido e recollido nesta nesta PD en relación co curso 3º ESO. 

No nivel de 4º ESO continuarase co reflectido e recollido nesta PD en relación co curso 4º 

ESO. Ademais, prestarase especial atención ás dificultades deste alumnado, xa que, 

finalizan etapa educativa obrigatoria.  

No caso de 1º de Bacharelato déixase constancia nesta programación de que todos os 

contidos foron traballados durante o curso anterior.   

En canto ao nivel de 2º de Bacharelato dáse a mesma circunstancia. Terase en conta 

ademais que a maioría deste alumnado presentarase ás probas ABAU a final do curso 

académico polo que será necesario observar se existen dificultades na aprendizaxe.  

3. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados 

 

Ademais dos datos aportados polas cualificacións do ano anterior, este Departamento 

considera moi útil facer unha avaliación inicial ó comezo de curso, durante o mes de outubro, 

para así poder axustar mellor o programa establecido ás necesidades dos alumnos. En todos 

os grupos e niveis e ao longo das primeiras semanas de clase  realizaranse probas e en 

consecuencia, os cambios e adaptacións necesarias na programación de aula. Tomaremos 

como referencia as probas que se inclúen nos libros de texto e adaptaremos os aspectos 

que consideremos oportunos. 

Nas Instrucións do 30 de xullo sobre as medidas a adoptar neste curso académico, a 

avaliación inicial comprenderá: 

- Análise dos informes de avaliación individualizada do curso anterior. 

- Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación. 
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Os instrumentos empregados nesta avaliación inicial poden ser de diversa natureza tales 

como probas sobre os compoñentes gramaticais e literarios así como redaccións e probas 

de todo tipo. En función dos resultados académicos estableceranse mecanismos de reforzo 

como actividades complementarias. Do mesmo xeito analizarase e valorarase a actitude e o 

compromiso de cada alumno e a súa responsabilidade para á realización de tarefas que 

poidan aumentar o rendemento de cada alumno en particular e deste xeito mellorar a súa 

evolución para a consecución dos obxectivos da nosa materia. Teremos que coñecer a 

capacidade do alumnado como a lectura, escritura e a comprensión , piares fundamentais 

sobre todo nos cursos de 1º e 2º ESO. 

Será necesario adoptar medidas personalizadas a través de actividades orientadas a 

atender os diferentes ritmos de aprendizaxe de cada alumno. A coordinación entre o noso 

Departamento e o de Orientación debe ser fundamental xa que se atenderán as necesidades 

educativas especiais como alumnado con ACI ou que precisen dalgún reforzo. 

4. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Relación de 

estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 

competenciais 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos  máis afíns á área.  

No artigo 2 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, 

defínense as competencias como capacidades que lle permiten ao alumnado poñer en 

práctica o aprendido. Ademais, Eurydice, a rede europea de información en educación, 

considera que para que unha competencia sexa considerada “clave”, “fundamental” ou 

“básica”, ha de ser esencial para calquera cidadán e para a sociedade en xeral, «unha 

competencia clave debe permitir ás persoas actualizar os seus coñecementos e destrezas 

constantemente co fin de manterse ao corrente dos novos avances» (Eurydice, 2002, p.141). 

 
1  Eurydice (2002). Las Competencias Clave. Un concepto en expansión dentro de la educación general 

obligatoria. Bruxelas: Unidade Europea & Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Recuperado o 1 de 

outubro de 2020, de: 

http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/110561/mod_resource/content/1/Competencias%20clave%20de%

20eurydice.pdf 

 

http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/110561/mod_resource/content/1/Competencias%20clave%20de%20eurydice.pdf
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/110561/mod_resource/content/1/Competencias%20clave%20de%20eurydice.pdf
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As competencias clave do currículo que se desenvolverán en Lingua Galega e Literatura 

serán as seguintes: 

▪ Comunicación lingüística (CCL). O alumnado traballará esta competencia en todas 

as interaccións verbais que se produzan cos compañeiros e compañeiras na aula e co/coa 

docente; ademais, a competencia escrita desenvolverase nos traballos que realicen e na 

participación na Aula Virtual. Deste xeito, o alumnado eríxese, como indica a Orde 

ECD/65/2015, «como axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través 

das linguas con distintas finalidades» (Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, 2015, p. 

6). Tamén desenvolverán esta competencia nas lecturas que se lles encomendarán en cada 

trimestre. Así mesmo, a biblioteca será un espazo de aprendizaxe do idioma para a 

obtención de diferentes fontes de información e para que contemplen a lectura como 

elemento de goce. Deste xeito, contribuirase ao desenvolvemento do Proxecto Lingüístico 

do Centro e do Proxecto Lector. 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). Esta competencia traballarase por medio da realización e interpretación por parte 

do alumnado de esquemas, táboas, gráficos sobre o uso do galego, mapas conceptuais, 

liñas do tempo, etc. e permitiralle contemplar dende unha perspectiva crítica os 

acontecementos científicos. Así mesmo, dita competencia desenvolverase cando transmitan 

os resultados dos seus traballos, no estudo dos pronomes numerais, por poñer un exemplo 

e no emprego axeitado dos conectores textuais. Tamén se traballaría esta competencia, por 

exemplo, sabendo ordenar cronoloxicamente os feitos máis relevantes da historia social da 

lingua desde a Idade Media ata 1916, por citar un caso. 

▪ Competencia dixital (CD). Desenvolverase esta competencia a partir do emprego 

crítico e responsable da Aula Virtual. A competencia dixital tamén se traballa cando se lles 

ensina onde buscar a información que lles permite resolver as dúbidas empregando con 

responsabilidade distintos motores e bases de datos. 

▪ Aprender a aprender (CAA). É unha competencia que se desenvolve ao traballar o 

resto das competencias; pero que se potencia a través da ensinanza de métodos de 

aprendizaxe que poidan extrapolar a outras situacións e a través da transferencia de 

coñecemento dun campo a outro. Así mesmo, desenvolverase ao fomentar que o alumnado 

desenvolva os seus propios hábitos de traballo e os saiba aplicar a outros ámbitos, 

promovendo o traballo en equipo que contribúe a potenciar a zona de desenvolvemento 

próximo (Vygotsky). 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2021-22 

P á g i n a  11 | 349 

 

▪ Competencias sociais e cívicas (CSC). Traballarase esta competencia a través dos 

textos que aborden problemas sociais, ensinándolle ao alumnado a manter unha actitude 

tolerante e comprensiva coas diversas circunstancias que acontecen na sociedade.  

▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Desenvolverase na materia 

de Lingua Galega e Literatura promovendo o desenvolvemento de traballos, tanto 

individuais, como colectivos e a través do fomento, por parte do/da docente, da planificación 

e a execución de actividades. Por exemplo, coa emisora de radio Rebolondas, poden elixir, 

por tríos, unha científica galega relevante e contarán brevemente o seu labor nun podcast 

que despois subirán á rede e que se escoitará por megafonía nos corredores do centro. É 

un traballo no que terán que elaborar o texto (redactar o podcast), adecuar a extensión do 

escrito ao tempo limitado no que terán que falar (máximo tres minutos e medio), ensaiar o 

que van dicir, e posteriormente, gravalo. Todo isto implica moita iniciativa por parte do 

alumnado porque é un traballo de reflexión, planificación e consecuente posta en acción.  

▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). A través da posta en valor do patrimonio 

lingüístico, cultural e literario de Galicia e moi especialmente de Carballo, traballaremos esta 

competencia. Para iso, poderiamos realizar algunhas a unha actividades complementarias 

(se a situación sanitaria o permite). Por exemplo, a visita ao Museo de Bergantiños que 

permite achegarnos á cultura, historia e aos costumes das terras bergantiñás e que 

realizaremos xunto do departamento de Xeografía e Historia. Outra sería unha saída espazo 

natural Razo-Baldaio, que fariamos xunto co departamento de Bioloxía e Xeoloxía e que nos 

permitirá coñecer o vocabulario de fauna e flora da nosa bisbarra. Realizaremos unha rota 

literaria por Ponteceso, terra natal do bardo Eduardo Pondal. Colaboraremos co Servizo de 

Normalización Lingüística de Carballo que nos porá ao día de todas as iniciativas levadas a 

cabo para dinamizar a nosa lingua e por último, asistiremos xunto co departamento de 

Plástica a unha visita guiada da man de “Derrubando muros con pintura”, un proxecto de 

arte urbano que caracteriza a nosa localidade convertida nun museo ao aire con sesenta e 

seis murais de artistas procedentes de moitos recunchos do noso planeta.  

Na medida do posible, visitaremos o Espazo Xove da Xunta, na Rúa Valle Inclán, co 

obxectivo de informarnos sobre a oferta de actividades destinadas á Dinamización Xuvenil 

en coloboración con Política Lingüística: campamentos de verán, o programa O galego 

campa!, certames literarios... 
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5. Plans de reforzo 

Plans de reforzo e recuperación coa a finalidade de que o alumnado recupere as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2020/2021 

Despois da realización das avaliacións iniciais do alumnado, o Departamento traballará na 

realización dun plan de reforzo e recuperación. Dito plan consistirá no repaso e reforzo das 

aprendizaxes imprescindibles non traballadas no curso 2020/2021  . Cabe salientar que a 

materia de Lingua galega trata os seus contidos de forma continua, isto é, en calquera curso 

académico  trabállanse os aspectos máis salientables do curso anterior. Nos casos de 

dificultades severas para a recuperación das aprendizaxes imprescindibles (alumnado 

suspenso, necesidades educativas especiais, etc.) especial atención será prestada para 

apoiar a dito alumnado cun maior reforzo. Tamén se terán en conta os informes 

individualizados recollidos polo Departamento a finais do curso académico 2020/2021. 

6. Concrecións de obxectivos por curso 

6.1. Obxectivos xerais para ESO e Bacharelato 

Cremos que é importante concretar uns obxectivos xerais para Secundaria e otros para 

Bacharelato aínda que logo especificaranse os de cada curso en particular. 

Obxectivos Secundaria. 

Segundo o Artigo 10 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, os obxectivos da educación 

secundaria obrigatoria son os seguintes: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e os 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 
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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 coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. 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 materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 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. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Obxectivos xerais de Bacharelato 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado 

formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que os facultan 

para desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e 

competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

O Artigo 26 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño indica que o Bacharelato contribuirá a 

desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan 

a) 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. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle 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. 

c) 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. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e)  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
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f)   Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h)  Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao 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. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 

e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

6.2. Concrecións dos obxectivos para os diferentes cursos 

Concrecións dos obxectivos para 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. 
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• Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos 

orais sobre temas de actualidade.  

• Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

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

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

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

comunicativa, coherentes e ben organizados, sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e académica.  

• Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con 

diferentes intencións comunicativas. 

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

modelos de composición escrita e solucionar dúbidas de traballo. 

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

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

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

ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

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

• Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

• Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

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

dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma. 

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

pobo.  

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

familiar e o do resto do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso 

de normalización da lingua. 

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

• Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos 

lingüísticos. 

• Diferenciar os textos non literarios dos literarios, e nestes últimos, identificar os tres 

grandes xéneros. 

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

relacionándoos coa súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión. 

• Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos literarios 

adquiridos. 

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

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

producións. 

Concrecións dos obxectivos para 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. 

• Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con corrección 

gramática, ortográfica e fonética. 
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• 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, 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

Concrecións dos obxectivos para 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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.  

Concrecións dos obxectivos para 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. 
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• Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos propios, 

coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

Concrecións dos obxectivos para 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.  

• 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.  
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• 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. 

• 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 
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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.  

• 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». 

Concrecións dos obxectivos para 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. 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2021-22 

P á g i n a  27 | 349 

 

• 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. 

• 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.  
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• 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. 

• 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. 

 

7.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporalización na 

ESO 

Na materia de Lingua galega e literatura dos cursos da ESO, como comentamos con 

anterioridade, parécenos máis doado organizar os elementos curriculares en unidades 

didácticas xa que deste xeito a temporalización de traballo e avaliación de cada estándar xa 

queda determinada. 

A temporalización dos estándares correspóndese coa distribución das unidades didácticas 

dos libros de texto do noso alumnado, sempre tendo en conta que a materia de lingua é 

progresiva e todos os contidos refórzanse ao longo de todo o curso.  
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Para todos os niveis farase un exame do libro de lectura correspondente a cada curso e que 

aparecen reflectidos no punto correspondente desta programación. Cada docente poderá 

establecer se no canto de facer este exame, propoñerá a realización dun traballo individual 

e que será entregado no prazo que se marque. 

7.1Concrecións para 1º ESO 

Os contidos do 1º bloque, comunicación oral: escoitar e falar, e en parte os do 2º bloque: 

comunicación escrita. Ler e escribir, van ser traballados ao longo do curso, de modo que non 

aparecen en moitos casos temporalizados por mes. 

Desta forma, dentro de cada estándar avaliable aparece o grao mínimo de concreción para 

aprobar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación, temporalización mensual 

por temas. 

A primeira semana de clase, 15 de setembro, farase un repaso de cuestión básicas relativas 

a ortografía, morfoloxía e vocabulario básicamente para avaliar os coñecementos dos 

alumnos, na súa maioría procedentes de Primaria. Isto será moi útil para determinar o nivel 

xeral do grupo, así como extraer conclusión de cara á avaliación inicial do alumnado por 

parte Empezaremos pois a 1º unidade sobre o 16 de setembro.  Tratarase de realizar un 

reparto equitativo da materia ao longo do curso 

O libro de texto consta de 12 unidades que pretendemos traballar tendo en conta os tres 

trimestres en que se divide o curso. 

No 1º trimestre contamos con 57 días lectivos,  do 15 de setembro ao 22 decembro,pois 

non temos clase o 12 de outubro e o 7 e 8 de decembro. En principio as avaliacións van 

estar fixadas entre o 30 de novembro  e o 1  de decembro.. 

A avaliación terá lugar probablemente os días 30 de novembro e 1 de decembro. Debemos  

ter en conta que ao ser a 1º avaliación antes das vacacións de Nadal, continuarase coa 

materia do 2º trimestre antes da festividade de Nadal.  

    No 2º trimestre Contamos con 50 días lectivos. Prevese que as datas desta 2º avaliación 

sexan entre o 14 e o 15 de marzo. 

 No 3º trimestre temos 49 días lectivos. A data desta 3ª avaliación será a semana do 6 e 7  

de xuño. 
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Estamos á espera do que informe Inspección Educativa para concretar que se fará co 

alumnado aprobado que non teña que realizar a proba extraordinaria en xuño. 

A avaliación inicial terá lugar o 4 de outubro para todos os niveis da ESO. 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CLAVE 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de 
calquera texto oral ou daqueles propios dos medios 
de comunicación, especialmente noticias de 
actualidade, próximas aos intereses do alumnado. 

▪ B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias 
de actualidade) e elaborar un resumo. 

▪ LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención 
comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de 
actualidade).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea 
xeral de textos sinxelos a resumos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo (instrucións, 
presentacións de tarefas e breves exposicións orais 
de temáticas variadas). 

▪ B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea 
xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social e 
educativo, e seguir instrucións para realizar tarefas 
guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita 
activa con actitude de interese, de cooperación e de 
respecto. 

▪ B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e alleas, tanto 
espontáneas como planificadas. 

▪ LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle 
corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas 
e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos 
medios de comunicación, con especial atención aos 
programas informativos. 

▪ B1.4. Identificar e contrastar o propósito 
comunicativo en textos orais dos medios de 
comunicación, analizar criticamente os seus 
contidos e identificar prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

▪ LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas 
principais e as secundarias de programas 
informativos. 

▪ CCL 

▪ LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae 
conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

▪ CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CLAVE 

▪ LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que 
levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 

▪ CSC 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.5. Coñecemento e aplicación, con axuda das 
tecnoloxías da información e da comunicación 
(TIC), de estratexias necesarias para producir 
textos orais sobre temas de actualidade. 

▪ B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as 
estratexias necesarias para realizar exposicións 
orais planificadas e participar de forma construtiva 
en diversas interaccións comunicativas. 

▪ LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e visualmente atractivas. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.6. Valoración das producións orais emitidas 
cunha fonética e prosodia correcta e actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.  

▪ B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética 
e prosodia correcta e amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

▪ LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia 
correcta, recoñece os erros de produción oral propia e 
allea e propón solucións para melloralas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua 
galega. 

▪ CAA 

▪ LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia 
e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á situación 
e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

▪ B1.7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión 
e corrección. 

▪ LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

▪ CCL 
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▪ LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

▪ CCL 

▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

 

 

 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

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

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

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

▪ CAA 

▪ LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e 
seguridade 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da 
situación comunicativa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal ás súas producións orais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. 

▪ CAA 
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▪ LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.10. Construción de discursos adecuados, 
cohesionados e coherentes desde o punto de vista 
comunicativo, sobre temas de interese persoal ou 
social da vida cotiá e educativa. 

▪ B1.10. Producir discursos breves e comprensibles 
sobre temas da vida cotiá, de interese persoal ou 
social. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en 
situacións da vida cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido 
e estratexias de lectura comprensiva. 

▪ B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e 
estratexias de lectura comprensiva. 

▪ LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do 
contido: subliñados, esquemas e resumos. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a 
partir de elementos contextuais explícitos. 

▪ CCL 

▪ LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das ideas. 

▪ CCL 

▪ LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en 
dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o 
significado polo contexto. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non 
lingüísticos (símbolos, iconas, etc.). 

▪ CCL 
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▪ LGB2.1.6. Busca información para ampliar e 
completar o contido das mensaxes a través de 
distintos recursos: xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores de internet. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CD 

▪ LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos 
coñecementos propios, antes e despois da lectura. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión e interpretación de textos 
propios da vida cotiá e das relacións sociais en 
ámbitos próximos á experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de móbil, normas e 
instrucións de uso.  

▪ B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da 
vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos 
próximos á experiencia do alumnado: mensaxes 
electrónicas ou de móbil e normas e instrucións de 
uso. 

▪ LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido 
de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas 
ou de móbil, de correo electrónico, normas e 
instrucións de uso. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de 
textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

▪ B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos 
dos medios de comunicación, especialmente, os 
narrativos e expositivos de estrutura descritiva e 
secuencial. 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos 
dos medios de comunicación, especialmente, os 
narrativos e expositivos de estrutura descritiva e 
secuencial. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e interpretación de textos do 
ámbito educativo, especialmente, descritivos, 
narrativos e expositivos sobre as distintas materias 
curriculares: webs educativas, dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en diversos soportes. 

▪ B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos 
do ámbito educativo do alumnado, especialmente, 
textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as 
distintas materias curriculares: webs educativas, e 
información de dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

▪ LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos 
propios da vida educativa: webs educativas, 
información de dicionarios, glosarios e enciclopedias 
en distintos soportes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das TIC para 
obter información e consultar modelos de 
composición escrita.  

▪ B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as 
TIC para obter información e consultar modelos de 
composición escrita. 

▪ LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC 
para obter información e consultar modelos de 
composición escrita. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes 
que transmitan prexuízos ou usos lingüísticos 
discriminatorios, especialmente, os que aparecen 

▪ B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante 
as mensaxes que transmiten prexuízos e 
reflexionar sobre os usos lingüísticos 

▪ LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as 
mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre 
os usos lingüísticos discriminatorios. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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nos medios de comunicación. discriminatorios. ▪ LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións 
habituais que evidencian prexuízos de distinta 
natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e 
ritmo adecuados á situación comunicativa, aos 
patróns fonéticos do galego e aos signos de 
puntuación. 

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

▪ LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto pola puntuación do texto. 

▪ CCL 

▪ LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns 
fonéticos do galego. 

▪ CCL 

▪ LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a 
voz. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma 
guiada, para producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e correctos 
gramaticalmente. 

▪ B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de 
producir textos adecuados, coherentes, 
cohesionados e correctos gramaticalmente. 

▪ LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para 
ordenar as ideas e estruturar o contido do texto. 

▪ CCL 

▪ LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación comunicativa. 

▪ CCL 

▪ LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión das ideas: conectores 
textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma 
nominal e dentro do sintagma verbal. 

▪ CCL 

▪ LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización 
oracional e a forma do texto (os parágrafos e a 
distribución e organización das ideas expresadas). 

▪ CCL 

▪ LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de 
textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de 
móbil. 

▪ B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos 
sinxelos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

▪ LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións 
sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas 
ou de móbil. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos 
propios dos medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en formato papel ou 
dixital. 

▪ B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos propios 
dos medios de comunicación, fundamentalmente, 
noticias, en formato papel ou dixital. 

▪ LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos 
propios dos medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en formato papel ou 
dixital. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e 
xéneros) e os elementos paratextuais que acompañan 
as noticias. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
textos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

▪ B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, 
textos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

▪ LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, 
textos descritivos, narrativos e expositivos propios da 
vida educativa, especialmente, resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes 
realizadas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
textos de distintos xéneros: descricións, narracións 
de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

▪ B2.12. Producir textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de feitos e exposicións de 
ideas e conceptos. 

▪ LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de feitos e exposicións de 
ideas e conceptos. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ f 

▪ B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC 
(procesadores de textos e correctores ortográficos) 
na planificación, revisión e presentación dos 
escritos. 

▪ B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC 
(procesadores de texto e correctores ortográficos) 
para planificar, revisar e mellorar a presentación 
dos escritos. 

▪ LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as 
funcións básicas dun procesador de textos para 
organizar os contidos e mellorar a presentación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para 
resolver dúbidas e revisar a ortografía. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua 
cunha actitude activa e de confianza. 

▪ B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha 
actitude activa e de confianza. 

▪ LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de 
revisión e mellora das producións propias e alleas. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ h ▪ LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de 
superación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

▪ b 

▪ e 

▪ l 

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

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

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

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

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

▪ B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. ▪ LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

▪ B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de 
consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente sobre clases de 
palabras e normativa. 

▪ B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta en calquera soporte, para 
resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe 
autónoma. 

▪ LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística relativa á clase de palabras e a normativa 
en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras 
de consulta. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.4. Aplicación e valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

▪ B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

▪ LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección 
lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

▪ CCL 

▪ e ▪ B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en 
relación coa cohesión textual. 

▪ B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión textual. 

▪ LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación 
de acordo coa cohesión textual. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das 
categorías gramaticais básicas (substantivo, 
adxectivo cualificativo, verbo, adverbio, etc.) así 
como a diferenza entre palabras flexivas e non 
flexivas para a creación e comprensión de textos. 

▪ B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas 
categorías gramaticais, utilizar este coñecemento 
para distinguir erros e diferenciar as flexivas das 
non flexivas. 

▪ LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para 
corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ e 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos 
mecanismos da cohesión textual como a deíxe 
persoal. 

▪ B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os 
mecanismos da cohesión textual como a deíxe 
persoal. 

▪ LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as 
referencias deícticas persoais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos 
conectores textuais máis comúns, en particular os 
temporais e explicativos. 

▪ B3.8. Recoñecer, usar e explicar os conectores 
textuais máis comúns (sobre todo os temporais e os 
explicativos). 

▪ LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores textuais máis comúns, en particular os 
temporais e explicativos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e 
das funcións sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto.  

▪ B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das 
funcións sintácticas principais no seo da oración 
para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e 
correcto.  

▪ LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de 
diferentes xéneros, usando as regras de 
concordancia. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da 
oración. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor. 

▪ LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das 
estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso.  

▪ B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o 
uso das estratexias de autoavaliación e a 
aceptación do erro como parte do proceso de 
aprendizaxe. 

▪ LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e 
escritas propias e alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.12. Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes 
no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.12. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes 
no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ LGB3.12.1. 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. 

 
 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CLAVE 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.13. Identificación e progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.13. 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. 

▪ LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

 

 

 

 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ B4.3. A lusofonía. 

▪  B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 
valorar positivamente o plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da humanidade e 
coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que 
a integran. 

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes e como medio de 
relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico.  

▪ CCL 

▪ LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. ▪ CCL 

▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona.  

▪ CCL 

▪ LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer 
(literatura de tradición oral, música e xogos) en 
lingua galega adaptados á súa idade. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Análise da situación sociolingüística, a partir 
do contexto familiar do alumnado. 

▪ B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do estudo dos 
contextos familiares do alumnado. 

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu 
contexto familiar e a do resto do alumnado. 

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CLAVE 

▪ LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. ▪ CCL 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do 
galego e asumir a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas 
de España. 

▪ B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal 
das linguas de España. 

▪ LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos 
lingüísticos individuais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ h 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.8. Recoñecemento e valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as variedades 
diatópicas do galego. 

▪ B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas 
do galego. 

▪ LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego 
como símbolo de riqueza lingüística e cultural. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

▪ CCL 

▪ LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas 
do galego e clasifica producións lingüísticas segundo 
o bloque dialectal ao que pertencen. 

▪ CCL 

 Bloque 5. Educación literaria  



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2021-22 

P á g i n a  42 | 349 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CLAVE 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Lectura, con regularidade e de maneira 
guiada, de obras literarias para desenvolver o 
criterio lector; exposición da opinión persoal sobre 
a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do 
seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e asimilación dos trazos 
estéticos xerais que definen cada texto. 

▪ B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, 
obras literarias para desenvolver o criterio lector; 
expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido 
coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, procurando asimilar os trazos estéticos 
xerais que definen cada texto. 

▪ LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, 
obras literarias para desenvolver o criterio lector; 
expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa 
propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, 
e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Comparación de textos literarios e non 
literarios e diferenciación de textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus trazos característicos 
máis xerais. 

▪ B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e 
diferenciar textos dos tres grandes xéneros a partir 
dos seus trazos característicos máis xerais.  

▪ LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas e similitudes. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus trazos característicos máis 
xerais. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, audicións 
de poemas recitados ou cantados, determinación 
da temática ou temáticas abordadas e descrición 
dos valores estilísticos dos textos. 

▪ B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer 
audicións de poemas recitados ou cantados, sinalar 
a temática ou temáticas abordadas e describir os 
valores estilísticos dos textos. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai 
audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a 
temática ou temáticas abordadas e describe os 
valores estilísticos dos textos. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos 
narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

▪ B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñecer a funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

▪ LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, 
visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus 
compoñentes e procedementos máis relevantes. 

▪ B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, 
visionar pezas teatrais e apreciar os seus 
compoñentes e procedementos máis relevantes. 

▪ LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, 
visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes 
e procedementos máis relevantes. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.6. Produción de textos sinxelos de intención 
estética, servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

▪ B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos 
e dos recursos retóricos traballados na aula. 

▪ LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención 
estética, servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CLAVE 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.7. Descrición e caracterización dos trazos 
definitorios básicos do cómic e a canción como 
linguaxes artísticas. 

▪ B5.7. Describir e caracterizar os trazos definitorios 
básicos do cómic e a canción como linguaxes 
artísticas. 

▪ LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos 
definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os 
principais trazos definitorios. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos 
definitorios básicos da canción como linguaxe 
artística. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, 
os seus principais trazos definitorios. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.8. Familiarización, seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos fondos e recursos 
que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, 
para a procura de información básica e a resolución 
de dúbidas de traballo. 

▪ B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos fondos e recursos 
que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, 
para a procura de información básica e a resolución 
de dúbidas de traballo. 

▪ LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica e a resolución de 
dúbidas de traballo. 

▪ CCL 

▪ CD 
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7.2  Concrecións para 2º ESO 

Os contados do 1º bloque, comunicación oral: escoitar e falar, e en parte os do 2º bloque: 

comunicación escrita. Ler e escribir, van ser traballados aolongo do curso, de modo que non 

aparecen en moitos casos temporalizados por mes. 

Desta forma, dentro de cada estándar avaliable aparece o grao mínimo de concreción para 

aprobar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación, temporalización mensual 

por temas. 

A primeira semana de clase, 15 de setembro, farase un repaso de cuestión básicas relativas 

a ortografía, morfoloxía e vocabulario básicamente para avaliar os coñecementos dos 

alumnos e comprobar os contidos que non se impartiron con profundidade en 1º de ESO e 

que haberá que reforzar na primeira parte deste trimestre. Isto será moi útil para determinar 

o nivel xeral do grupo, así como extraer conclusión de cara á avaliación inicial do alumnado 

que terá ligar a mediados do mes de outubro. 

 

As concrecións temporais correspóndense co exposto para 1º ESO.
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de 
novas de actualidade e de informacións de crónicas, 
reportaxes e documentais procedentes dos medios 
de comunicación audiovisual. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para 
realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

▪ CAA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

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

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

▪ LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIE 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de comunicación, con 
especial atención aos programas de carácter 

▪ B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos 
medios de comunicación, analizar criticamente os seus 
contidos e interpretar as connotacións e mensaxes 

▪ LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias 
e identifica a intención comunicativa de programas de 
carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ e 

▪ h 

informativo: noticias reportaxes e crónicas discriminatorias implícitas. ▪ LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae conclusións 
a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ h 

▪ o 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ o 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, 
así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n 
velar e fonema fricativo palatal xordo). 

▪ CCL 

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

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

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

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

▪ LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito 
educativo con respecto ás regras de interacción e ás 
opinións alleas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

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

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

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

▪ CAA 

▪ LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe 
non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos 
e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e 
seguridade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CLL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CLL 

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións 
da vida cotiá que implique solicitar unha información ou 
un servizo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   

▪ b 

▪ f 

▪ h 

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

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

▪ LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en 
resumos e esquemas que estruturan visualmente as 
ideas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a 
partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 
dicionarios para contextualizar as acepcións. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ LGB2.1.5. Compila información para comprender e 
ampliar o coñecemento das mensaxes: busca 
bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza 
recursos audiovisuais e buscadores de internet. 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos 
propios dos medios de comunicación: portadas e titulares. 

▪ CCL 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  50 | 349 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CCA 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así 
como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e 
vídeos de xeito autónomo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para 
identificar usos lingüísticos discriminatorios, 
manifestar posturas de acordo e desacordo e expor 
razoadamente as ideas respectando as ideas dos 
demais. 

▪ B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura 
que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios e 
manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto ás 
mensaxes expresadas. 

▪ LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e 
evita usos lingüísticos discriminatorios. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. ▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ h 

▪ ñ 

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

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

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

▪ CCL 

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

▪ CD 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en 
relación coa organización oracional e coa forma do texto 
(os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas 
expresadas) 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ b 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de 
textos propios dos medios de comunicación 
(noticias). 

▪ B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios 
dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). 

▪ LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e 
correctores ortográficos) tanto para a textualización, 
como para a revisión e mellora do escrito. 

▪ B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os 
escritos: procesadores de texto, programas de presentación 
e dicionarios electrónicos.  

▪ LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: 
procesadores de texto, programas de presentación, 
dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e 
revisar e mellorar os escritos. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.14. Valoración da escritura como fonte de 
aprendizaxe e como forma de comunicar 
experiencias, ideas e coñecementos propios. 

▪ B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como 
unha forma de comunicar experiencias, ideas e 
coñecementos propios. 

▪ LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como 
instrumento de comunicación social fundamental para 
comunicar experiencias e para adquirir e transmitir 
coñecementos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  
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▪ b 

▪ e 

▪ l 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CCC. 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

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

▪ B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. ▪ LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

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

▪ B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra 
fonte de consulta, en papel ou en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

▪ LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

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

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

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

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

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no 
nivel da frase para elaborar enunciados, orais e 
escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

▪ B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar 
enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e 
correcto. 

▪ LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de 
maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes 
sintácticos.  

▪ CCL 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.11. Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros 
e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

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

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

▪ LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar 
a comprensión e produción dos textos traballados en 
calquera das outras. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  
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▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ B4.3. A lusofonía. 

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. Apreciar o 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas 
que a integran. 

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes e como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos.  

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade 
en Galicia por mor da emigración. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de 
tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua 
galega adaptados á súa idade e compáraos con outros 
similares da lusofonía. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Situación sociolingüística do galego. ▪ B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza da lingua galega no contorno. 

▪ LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia 
a partir do estudo do seu contorno (concello e comarca), 
compáraa coa situación doutros contextos e analiza as 
diferenzas. 

▪ CCL 

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

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento 
de actitudes positivas cara ao proceso de 

▪ B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras no 
ámbito educativo, adquirir vínculos positivos cara ao uso do 

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

▪ CCL 

▪ CSC 
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recuperación do galego, favorecemento do 
xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega. 

galego e asumir a importancia da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ. 

▪ o. 

▪ B4.6. Situación legal das linguas do Estado español. ▪ B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado 
español. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do 
galego. 

▪ CCL 

▪ LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica 
nela os trazos propios da xerga estudantil. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 Bloque 5. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e 
desenvolvemento dun criterio lector; emisión dunha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada 
á idade, relación do seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos e 

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

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

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

o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe. ▪ LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de 
cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe nos textos literarios. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

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

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

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

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

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

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado 
de pezas teatrais e recoñecemento dos compoñentes 
e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

▪ B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas 
teatrais e recoñecer os compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros.  

▪ LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e recoñece os compoñentes e 
procedementos que caracterizan os subxéneros. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

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

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

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

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

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

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CCEC 
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▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.8. Descrición e caracterización dos trazos 
definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

▪ B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos 
da linguaxe cinematográfica. 

▪ LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios 
básicos da linguaxe cinematográfica. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da 
linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias 
fílmicas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

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

▪ B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas orientadoras, dos 
fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada 
destes. 

▪ LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas 
orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

▪ CCL 

▪ CD 
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7.3 Concrecións para 3º ESO 

Os contados do 1º bloque, comunicación oral: escoitar e falar, e en parte os do 2º bloque: 

comunicación escrita. Ler e escribir, van ser traballados aolongo do curso, de modo que non  

aparecen en moitos casos temporalizados por mes. 

Desta forma, dentro de cada estándar avaliable aparece o grao mínimo de concreción para 

aprobar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación, temporalización mensual 

por temas. 

A primeira semana de clase, 15 de setembro, farase un repaso de cuestión básicas relativas 

a ortografía, morfoloxía e vocabulario básicamente para avaliar os coñecementos dos 

alumnos e comprobar os contidos que non se impartiron con profundidade en 2º de ESO e 

que haberá que reforzar na primeira parte deste trimestre. Isto será moi útil para determinar 

o nivel xeral do grupo, así como extraer conclusión de cara á avaliación inicial do alumnado 

que terá lugar o 4 do mes de outubro. 

Empezaremos pois a 1º unidade sobre o 16 de setembro. Un reparto equitativo da materia 

está xa exposto en 1º ESIO: 

O libro de texto consta de 12 unidades que pretendemos traballar tendo en conta os tres 

trimestres.  
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 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais 
propios dos medios de comunicación audiovisual, con 
especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e 
reportaxes.  

▪ B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa 
implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 
secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios 
de comunicación audiovisual. 

▪ LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa e a estrutura de textos orais 
propios dos medios de comunicación audiovisual 
(entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 

▪ CCL 

▪ LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información 
relevante a esquemas ou resumos. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de comunicación, con 
especial atención aos programas de carácter 
informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

▪ B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos 
medios de comunicación, analizar criticamente os seus 
contidos e interpretar as connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas. 

▪ LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias 
e identifica a intención comunicativa de programas de 
carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a 
partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de 
textos expositivos e argumentativos.  

▪ B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais 
expositivos e argumentativos. 

▪ LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun 
texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

▪ CCL 

▪ LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. ▪ CCL 

▪ LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. ▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de 
textos orais usados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e intervencións en mesas 
redondas). 

▪ B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas 
principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito 
ou explícito, e diferenciar as explicacións dos argumentos. 

▪ LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas 
dentro do ámbito educativo e elabora un esquema ou 
resumo. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita 
cunha actitude de interese, cooperación e respecto 
ante as intervencións orais, sobre todo en 
exposicións do profesorado ou do alumnado. 

▪ B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e alleas da actividade educativo, 
tanto espontáneas como planificadas. 

▪ LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis característicos da linguaxe non 
verbal. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha 
fonética galega correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela.  

▪ B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

▪ LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, recoñece os erros de produción oral propia e 
allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón 
solucións para melloralas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos 
que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua 
galega. 

▪ CAA 

▪ LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como 
a variedade habitual do seu contexto. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ B1.7. Participación activa en situacións propias do 
ámbito educativo e de interese para o alumnado que 
xeren intercambio de opinión.. 

▪ B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito 
educativo e de interese para o alumnado que xeren 
intercambio de opinión. 

▪ LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, 
respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ h ▪ LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás 
instrucións do moderador nos debates e coloquios. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. ▪ CAA 

▪ LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, 
xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os 
demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para falar en público: 
planificación do discurso nas prácticas orais formais 
e informais. 

▪ B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 
situacións formais ou informais, de forma individual ou en 
grupo. 

▪ LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais breves. 

▪ CAA 

▪ LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas ou formais respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do 
pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).  

▪ CCL 

▪ LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións 
propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

▪ CCL 

▪ LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe 
non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos 
e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e 
seguridade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

▪ CCL 
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▪ LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica 
oral. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos 
orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos 
rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas 
de interese persoal ou social da vida cotiá e 
educativa. 

▪ B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun 
rexistro neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida 
cotiá ou educativa. 

▪ LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que 
intercambia información e expresa a súa opinión. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da 
vida cotiá que implique solicitar unha información ou un 
servizo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de 
cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións 
educativas sinxelas. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das 
TIC, de técnicas e estratexias para a produción de 
textos orais sobre temas de actualidade. 

▪ B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e 
estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

▪ LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  
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▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e 
estratexias que facilitan a lectura comprensiva e 
crítica de textos. 

▪ B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

▪ LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e resumos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, gráficos e mapas 
conceptuais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do 
rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu 
vocabulario. 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios 
da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, 
actas de reunión e regulamentos. 

▪ B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. 

▪ LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito 
(tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios 
dos medios de comunicación e distinción dos 
contidos informativos e das opinións en entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

▪ B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios 
de comunicación e distinguir entre información e opinión en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

▪ LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, 
fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as 
opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e interpretación dos textos 
propios do ámbito educativo, especialmente os 
expositivos e explicativos (enciclopedias, webs 
educativas e outros materiais de consulta). 

▪ B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter educativo, 
especialmente os expositivos e explicativos: enciclopedias, 
webs educativas e outros materiais de consulta. 

▪ LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do 
ámbito educativo, especialmente os expositivos e 
explicativos elaborados a partir da información obtida nas 
bibliotecas. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o coñecemento da 
mensaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que 
aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a 
estrutura comunicativa das mensaxes e a intención 
do emisor dos textos expositivos e explicativos. 

▪ B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura 
comunicativa dos textos expositivos e explicativos. 

▪ LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas de textos expositivos e 
explicativos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a intención do emisor. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen 
as bibliotecas e as TIC para obter, organizar e 
seleccionar a información. 

▪ B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que 
ofrecen as bibliotecas e outros recursos relacionados coas 
TIC para obter, organizar e seleccionar información. 

▪ LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na 
biblioteca e nos buscadores de internet para obter, 
organizar e seleccionar información. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de 
calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e 
discriminacións. 

▪ B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a 
lectura de calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e 
discriminacións. 

▪ LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

▪ CCL 

▪ LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que 
transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os 
patróns fonéticos do galego. 

▪ B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns 
fonéticos do galego. 

▪ LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a 
fidelidade ao texto. 

▪ CCL 

▪ LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o 
ritmo axeitado á lectura do texto. 

▪ CCL 
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▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos 
propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e intervencións en 
foros. 

▪ B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de 
reunión e intervencións en foros. 

▪ LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da 
vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.10. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
textos propios dos medios de comunicación, 
fundamentalmente, entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
xornalísticos informativos e de opinión, fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

▪ LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 
reportaxes. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
textos expositivos do ámbito educativo a partir da 
información obtida na biblioteca ou outras fontes de 
documentación. 

▪ B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
expositivos do ámbito educativo: informes e proxectos sobre 
tarefas educativas das materias curriculares. 

▪ LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
expositivos e explicativos sobre distintas materias 
curriculares elaborados a partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de información.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos 
traballos educativos: citas bibliográficas, índices, 
paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, 
capítulos, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ f 

▪ B2.12. Planificación, produción e revisión do texto 
con adecuación, coherencia, cohesión e respecto 
polas normas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

▪ B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 
coherencia, cohesión e con respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

▪ LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en 
función do tipo de texto e da situación comunicativa para 
redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, 
árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar 
os seu escritos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos 
soportes para seleccionar contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en 
función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e 
tratamento de formas verbais). 

▪ CCL 

▪ LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver 
dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma 
(cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e corrixir erros. 

▪ B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir as producións escritas. 

▪ LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e 
correctores ortográficos) para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación 
e interrelación social a través da escritura. 

▪ B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e 
interrelación social a través da escritura. 

▪ LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para 
intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar 
a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e 
escritores. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 
amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e 
de vocabulario temático. 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e 
da fraseoloxía. 

▪ LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas 
en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías 
gramaticais. 

▪ B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 

▪ LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes 
xéneros cun correcto uso das distintas categorías 
gramaticais. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das 
categorías gramaticais relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos 
procedementos de creación de palabras (derivación 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación 
de palabras e as posibilidades de combinación para crear 

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

▪ CCL 

▪ CCA 
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▪ i e composición). novas palabras para crear novos elementos léxicos. ▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial 
atención a posibles interferencias. 

▪ B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua 
galega. 

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

▪ B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos 
dicionarios, das bibliotecas e doutras fontes de 
consulta en diferentes soportes, especialmente sobre 
cuestións de uso, de norma e como fonte de 
obtención de información. 

▪ B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os 
dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta para 
resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

▪ LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta 
en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o 
uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das 
normas ortográficas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 

▪ B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

▪ LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as 
normas gramaticais.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

▪ B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. ▪ LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.  ▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.8. Recoñecemento das función sintácticas e das 
unidades que as desempeñan de cara á mellora da 
construción de textos orais e escritos con emprego 
dunha terminoloxía axeitada. 

▪ B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas 
oracionais e as unidades que as desempeñan.  

▪ LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as 
desempeñan. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis comúns, en particular os 
presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos 
mecanismos de cohesión textual como a referencia 
interna de tipo léxico. 

▪ B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas 
producións propias os diferentes conectores textuais e os 
principais mecanismos de cohesión. 

▪ LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así 
como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un 
texto. 

▪ CCL 

▪ b ▪ B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos e a vinculación e 
progresión temáticas en textos alleos e propios. 
Elaboración de textos tendendo a estes valores. 

▪ B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. 
Elaborar producións propias segundo estes parámetros.  

▪ LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión temática en producións propias e 
alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

▪ CCL 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  69 | 349 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ e ▪ B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención 
comunicativa expresada. 

▪ B3.11. Comprender o sentido global e a intención 
comunicativa de textos orais e escritos. 

▪ LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, 
identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura 
de cada emisor. 

▪ CLC 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.12. Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ LGB3.12.1. 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.13. Identificación e progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

▪ LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e consciencia da necesidade 
e das potencialidades de enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado da lingua galega, 
afirmando o plurilingüismo. 

▪ B4.3. A lusofonía.  

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, apreciar o 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a importancia da lusofonía e 
incorporar ferramentas en rede desta comunidade cultural.  

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase 
capaz de explicar a súa postura. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica 
estes termos de forma axeitada á realidade galega. 

▪ CCL 

▪ LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 
propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade 
e amósase capaz de explicar a súa postura. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa 
familia lingüística. 

▪ CCL 
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▪ LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e a importancia desta na vida social 
e económica galega.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais 
recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e 
enciclopedias). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Situación sociolingüística do galego, 
observación da situación sociolingüística en canto a 
usos e actitudes no contorno máis próximo (aula e 
barrio), con aproximación aos prexuízos lingüísticos 
máis evidentes.  

▪ B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza da lingua galega. 

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística 
de Galicia. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo 
a idade das persoas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 
discurso. 

▪ CCL 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras 
da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica 
o proceso normalizador do galego. 

▪ CCL 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora 
a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios 

▪ B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega, así como identificar as causas e 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

▪ CCL 
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▪ o ata 1916, e análise e comprensión das causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes.  

consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 
da lingua desde os seus inicios ata 1916. 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información 
dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do 
Estado español. 

▪ B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das 
linguas do Estado español. 

▪ LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que 
regula a utilización do galego e a súa promoción. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.8. Prexuízos lingüísticos.  ▪ B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a eles. 

▪ LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza 
a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e 
sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e 
na do seu contorno. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega 
e da función da lingua estándar, uso normalizado da 
variante dialectal propia da zona e utilización e 
valoración da variante estándar da lingua en 
situacións de carácter formal. 

▪ B4.7. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do 
galego, recoñecer os trazos da variedade estándar da lingua 
galega, valorala como variante unificadora e apreciar a 
variante diatópica propia. 

▪ LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do 
galego. 

▪ CCL 

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

▪ CCL 

▪ CSC 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  72 | 349 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 5. Educación literaria.   

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Identificación e comprensión das distintas 
épocas e períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

▪ B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916. 

▪ LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de 
textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

▪ B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural 
e sociolingüístico de cada período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, 
textos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 para a súa lectura. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

▪ CCL 

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época 
ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo 
aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en relación co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico da(s) 
época(s) ou do(s) período(s). 

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

▪ B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e 
ler dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos 
da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos 
literarios básicos destes. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en 
grupo, nos que se describan e analicen textos 
literarios representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

▪ B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que 
se describan e analicen textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente, nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.5. Consulta de fontes básicas de información e 
familiarización coas TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destas. 

▪ B5.5. Consultar fontes básicas de información e 
familiarizarse cos recursos das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destas. 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a 
realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de 
intención literaria partindo das características dos 
traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos 
e xuízos. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria 
partindo das características dos traballados na aula co fin de 
desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de 
expresión dos sentimentos e xuízos. 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular 
os sentimentos e xuízos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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7.4  Concrecións para 4º ESO 

 

         Como nos cursos anteriores, reforzaranse os contidos  de 3º ESO que non foran   vistos 

en profundidade. A temporalización será a mesma que se expuxo para 1º ESO.
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.   

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios 
dos medios de comunicación audiovisual, con 
especial atención aos xéneros de carácter 
argumentativo.  

▪ B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, a tese e 
os argumentos de textos propios dos medios de 
comunicación audiovisual. 

▪ LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos 
medios de comunicación audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou 
declaracións, determina o tema e recoñece a intención 
comunicativa do/da falante. 

▪ CCL 

▪ LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as 
mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 
secundarias. 

▪ CCL 

▪ LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o 
contido de noticias, debates e procedentes dos medios de 
comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios 
dos medios de comunicación audiovisual. 

▪ B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios, 

diferenciar neles información, opinión e persuasión. 
▪ LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en 

mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de 
enfatización. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: 
no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico 
(condensación, concisión e economía) e no plano léxico-
semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para o 
receptor). 

▪ CCL 

▪ CSEIEE 

▪ LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial 
a imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruídos e 
música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de 
comunicacións orais. 

▪ CLL 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais 
expositivos e argumentativos do ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e intervencións en mesas 

▪ B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e 
argumentativos utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e intervencións en mesas 

▪ LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do 
ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ h redondas).  redondas).  ▪ LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou 
postura. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de 
textos orais de natureza diversa. 

▪ B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de 
discursos orais. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita 
activa, cunha actitude de interese, de cooperación e 
de respecto. 

▪ B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a 
cohesión e a claridade expositiva, así como normas de 
cortesía nas intervencións orais propias da actividade 
educativa, tanto espontáneas como planificadas. 

▪ LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.6. Participación nas producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, valoración desta 
pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela.  

▪ B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia 
correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

▪ LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, identifica os erros na produción oral allea e 
produce discursos orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección. 

▪ LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ CLL 

▪ CSC 

▪ LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, 
así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n 
velar e fonema fricativo palatal xordo). 

▪ CCL 

▪ LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 

▪ CCL 

▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes discriminatorias. 

▪ B1.8. Manifesta una actitude crítica e reflexiva que permite 
identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.9. Coñecemento e uso progresivamente 
autónomo das estratexias necesarias para a 
produción de textos orais, de técnicas para aprender 
a falar en público e uso das TIC. 

▪ B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de 
traballos e de informacións de actualidade, coa axuda das 
TIC. 

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

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos e (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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecemento en exposicións orais propias e alleas 
das dificultades expresivas 

▪ B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades expresivas. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.11. Participación activa e argumentada en debates nos 

que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade. 
▪ B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates 

nos que se expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.12. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou asuntos da 
vida cotiá, en diferentes rexistros. 

▪ B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento 
de aprendizaxe e de relación social. 

▪ B2.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na 
aprendizaxe e nas relacións sociais. 

▪ LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral 
como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para 
relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica de textos. 

▪ B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica dos textos 

▪ LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a 
análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 
conceptuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 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. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios 
da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

▪ B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da 
vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, administrativo e 
comercial. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios 
da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura de emprego, 
contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta 
comercial, carta de reclamación e impreso administrativo 
de reclamación). 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Comprensión e interpretación de textos 
relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), 
como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

▪ B2.3. Comprender e interpretar 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 3.1. 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e interpretación de textos 
argumentativos. 

▪ B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. ▪ LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de 
textos argumentativos. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.5. Comprensión e interpretación de textos 
xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, 
columna e artigo de opinión. 

▪ B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión: 
carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión. 

▪ LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos 
xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, 
columna e artigo de opinión. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación.  

▪ B2.6. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e 
implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios 
de comunicación.  

▪ LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas 
e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos 
medios de comunicación (anuncios). 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ c 

▪ d 

▪ B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar 
usos lingüísticos discriminatorias. 

▪ B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos 
ou mensaxes discriminatorias. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ h ▪ LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias 
implícitas nos textos de medios de comunicación con 
especial atención á publicidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para obter información 
complementaria. 

▪ B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das 
bibliotecas e doutras fontes de información impresa ou en 
formato dixital. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos 
adquiridos nos seus escritos. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir 
textos escritos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, redacción e revisión). 

▪ B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para 
producir escritos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, redacción e revisión). 

▪ LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e 
mapas conceptuais). 

▪ CCL 

▪ LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da 
tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

▪ CCL 

▪ LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en 
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de cohesión. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ CCL 
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▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e intercambiar 
opinións. 

▪ B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, para difundir os textos propios, 
coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

▪ LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: 
corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios 
en liña e outras páxinas especializadas no estudo da 
lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a 
presentación dos seus escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos educativos, atendendo a 
cada unha das funcionalidades de cada elemento: 
encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de 
textos propios, de coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
textos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito 
laboral, administrativo e comercial. 

▪ B2.11. Producir, respectando as súas características formais 
e de contido, textos propios da vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos tanto en formato papel como dixital: 
laborais, administrativos e comerciais. 

▪ LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características 
formais e de contido, e en soporte tanto impreso como 
dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de 
contratación en empresas e redes sociais de procura de 
emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude 
ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de 
reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 
cartas á dirección e columnas de opinión. 

▪ B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á 
dirección e columnas de opinión. 

▪ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á 
dirección e columnas de opinión. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de 
textos argumentativos, redactados a partir da 
información obtida de distintas fontes. 

▪ B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital textos 
argumentativos, redactados a partir da información obtida de 
distintas fontes. 

▪ LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos 
argumentativos, redactados a partir da información obtida 
de distintas fontes. 

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.14. Valoración da escritura como un instrumento 
de aprendizaxe, de relación social e enriquecemento 
persoal. 

▪ B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na 
aprendizaxe, nas relacións sociais e no desenvolvemento do 
individuo. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático.  

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de 
diferentes categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da 
lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da 
lingua galega e das perífrases. 

▪ B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e 
as perífrases verbais da lingua galega. 

▪ LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue 
os diversos tipos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos 
procedementos de creación de palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación 
de palabras, os valores dos morfemas e as súas 
posibilidades combinatorias para crear novos termos e 
identificar a súa procedencia grega ou latina. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación léxica. 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 
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▪ LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de 
prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial 
atención a posibles interferencias (apertura das 
vogais de grao medio, o n velar ou a entoación).  

▪ B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. ▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da 
lingua galega, con especial atención á entoación, ás 
vogais de grao medio e ao n velar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

▪ B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de 
consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso (semántico e 
sintáctico) e de normativa.  

▪ B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o propio vocabulario. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega.  

▪ B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ e ▪ B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa 

cohesión sintáctica. 
▪ B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo 

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

acordo coa cohesión sintáctica. 
▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.8. As principais regras de combinación impostas 
polos predicados en función dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a 
natureza do predicado.  

▪ B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando 
as principais regras de combinación impostas polo verbos. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. ▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis comúns, en particular os de 
causa e consecuencia, os de condición e hipótese e 
os conclusivos, e mais dos mecanismos de cohesión 
textual. 

▪ B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, 
consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, así 
como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión 
interna. 

▪ 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.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos e a vinculación e 
progresión temáticas en textos alleos e propios, e 
elaboración de textos de acordo con estes 
parámetros.  

▪ B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios 
a estrutura, a construción e xustificación dos parágrafos, a 
vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de 
acordo con estes parámetros. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, 
divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de 
progresión temática. 

▪ CLL 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.11. Identificación e explicación dos trazos que 
permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, 
especialmente os argumentativos.  

▪ B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten 
diferenciar e clasificar os xéneros textuais, especialmente os 
argumentativos. 

▪ LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 
lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente 
nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

▪ CCL 

▪ LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas 
producións propias, os distintos procedementos 
lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, 
do tema e do tipo de texto.  

▪ B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do 
contexto, do tema e do xénero e elabora producións propias 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.13. Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.13. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.14. Identificación e progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

▪ LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade.   

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século 
XXI. 

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, apreciar o 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer e describir o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia 
dentro das linguas do mundo no século XXI.  

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais 
recursos da rede en portugués (buscadores, 
enciclopedias e portais de noticias). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A 
presenza da lingua galega nos principais ámbitos e 
contextos sociais e privados. Tendencias de 
evolución. 

▪ B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza da lingua galega nos 
principais ámbitos e contextos sociais e privados así como 
ás tendencias de evolución. 

▪ LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia lingüística. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas 
tirando conclusións nas que incorpora os seus 
coñecementos sociolingüísticos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua 
galega a partir da situación sociolingüística actual. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e 
adquirir vínculos positivos cara ao seu uso asumindo a 
importancia da contribución individual no desenvolvemento 
da lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e 
argumenta axeitadamente a necesidade de continuar con 
este proceso na lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora 
a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores 
en Galicia e valora a súa importancia. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia 
social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 
Análise e comprensión das causas e consecuencias 
dos feitos máis relevantes.  

▪ B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da 
lingua galega, así como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia 
social, e sinalar as distintas etapas desde 1916. 

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

▪ CCL 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde 1916 e elabora 
textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información 
dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da 
lingua galega desde 1916. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

▪ B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das 
linguas de España. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.8. Prexuízos lingüísticos.  ▪ B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a eles. 

▪ LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a 
calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos 
cunha argumentación axeitada. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as variedades 

▪ B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas, diastráticas e 

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

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega 
e da función da lingua estándar. Uso normalizado da 
variante dialectal propia da zona. Utilización e 
valoración da variante estándar da lingua en 
situacións de carácter formal. 

diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. ▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega. 

▪ CCL 

▪ LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade 
unificadora. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e describe o influxo da 
situación sociolingüística nelas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 Bloque 5. Educación literaria.   

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Identificación e comprensión dos distintos 
períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

▪ B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e 
xeracións da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

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

▪ CCL 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus principais trazos 
característicos. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de 
obras representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

▪ B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras 
representativas da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de cada período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras 
representativas da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade para a súa lectura. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativas da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

▪ CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

▪ B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e 
ler dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en 
grupo nos que se describan e analicen textos 
literarios representativos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

▪ B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen textos representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.5. Consulta de fontes de información variadas e 
de recursos das TIC para a realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

▪ B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos 
das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.6. Creación ou recreación de textos de intención 
literaria partindo das características dos traballados 
na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo 
das características dos traballados na aula co fin de 
desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de 
expresión dos sentimentos e xuízos. 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular 
os sentimentos e xuízos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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7.5  Concrecións para 1º BACHARELATO 

Temos en conta á hora de facer esta programación que a materia de lingua é progresiva e 

todos os contidos refórzanse ao longo de todo o curso, e que o propio desenvolvemento do 

mesmo pode obrigarnos a introducir modificacións no programado, sobre todo dada a 

amplitude do temario. 

En adultos, debido á especificidade do alumnado, o profesor/a poderá decidir modificar os 

tempos e a organización dos contidos en función das necesidades. Dependendo do tipo de 

alumnado que se matricule no presente curso en adultos poderase decidir empregar outro 

tipo de materiais diferentes aos de diúrno. 

Cómpre indicar que as características propias da aprendizaxe das linguas determina que 

moitos estándares non poidan ser reducidos a un marco temporal concreto. Os bloques 1 e 

2 na súa práctica totalidade serán traballados ao longo de todo o curso. 

A temporalización dos estándares correspóndese coa distribución das unidades didácticas 

do libro de texto elixido. A seguir especificamos cada unha das unidades didácticas e o 

tempo en que se pretenderá traballar cada unha delas. Non seguiremos a orde que vén 

determinada no libro, xa que  nos parece máis adecuado ir intercalando contidos de literatura  

e Historia de lingua en cada trimestre. 

Dividimos as 15 unidades do libro nos tres trimestres da seguinte maneira: 

1º trimestre: 

U1:   Comunicación e linguaxe. 

U2:   Tipoloxía textual.  

U8:   Historia da  lingua  

U9:   Historia  da lingua: séculos IX a XIV.  

U11: A literatura galega medieval (1) . 

2º  trimestre 

U12: A literatura galega medieval (2)  

U3:   O substantivo e o adxectivo. 

U4:   O  pronome persoal.  
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U5:   Os determinantes e outros pronomes.  

U13: Dos Séculos Escuros ao  Prerrexurdimento.  

3º  trimestre.  

U6:  O verbo.   

U7:  O adverbio, as preposicións e  as conxuncións.  

U10: A variación e a diversidade lingüística   

U14: Rexurdimento: Rosalía de Castro.  

U15: O Rexurdimento   Eduardo Pondal e Curros Enríquez. A literatura entre dous séculos( 

A. Noriega Varela e R. Cabanillas)  

 

Durante este 3º trimestre  intentaremos que o alumnado realice traballos individuais sobre 

as tres grandes figuras do Rexurdimento que se expoñerán na aula presencialmente. 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de 
textos orais e audiovisuais de natureza diversa. 

▪ B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais. 

▪ 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. 

▪ CLL 

▪ LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias 
en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distinta natureza. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de 
textos expositivos e argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de 
carácter expositivo e argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, charlas, presentacións 
e videoconferencias). 

▪ LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde 
preguntas concretas relativas á comprensión de textos 
orais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos 
relevantes dunha presentación, charla ou conferencia. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de 
organización do contido nunha exposición oral sobre un 
tema especializado propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula 
preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden da exposición oral. 

▪ CAA 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de 
textos orais procedentes dos medios de 
comunicación social (entrevistas, documentais, 

▪ B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e 
audiovisuais dos medios de comunicación (entrevistas, 
documentais, series e películas). 

▪ LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas 
principais e relevantes de programas de radio e televisión 
(entrevistas, documentais, series e películas). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ h series e películas). ▪ LGB1.3.2. Identifica as características propias dos 
principais xéneros informativos e de opinión procedentes 
dos medios de comunicación social. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non 
verbais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita 
activa, cunha actitude de interese, de cooperación e 
de respecto. 

▪ B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para 
identificar os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao texto.. 

▪ LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.  

▪ CCL 

▪ LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral; respecta as quendas e as 
opinións alleas. 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ m 

▪ B1.5. Produción (planificación e execución de textos 
orais relacionados con algún contido do currículo ou 
tema de actualidade) adecuada á situación 
comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección, 
coa axuda das TIC, así como de elementos non 
verbais e con control das emocións ao falar en 
público. 

▪ B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas 
con algún contido do currículo ou tema de actualidade 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 

▪ LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce 
discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e 
revisa os borradores e esquemas. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada 
e con corrección gramatical. 

▪ CCL 

▪ LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa.  

▪ CCL 

▪ CSC 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  96 | 349 

 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos e (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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva e innovadora.  

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

▪ B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema 
especializado de textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

▪ LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical. 

▪ CCL 

▪ LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita 
o uso de coloquialismos e palabras comodín. 

▪ CCL 

▪ LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en 
textos expositivos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención 
comunicativa, o tema e o xénero textual. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección. 

▪ LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, 
así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n 
velar e fonema fricativo palatal xordo). 

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 

▪ CCL 

▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos 

que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade. 
▪ B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos 

que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade. 
▪ LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible 

e convincente e comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas 
de interese persoal ou social ou asuntos da vida cotiá, 
en diferentes rexistros. 

▪ B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

▪ LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas informais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecemento en exposicións orais propias e alleas 
das dificultades expresivas. 

 B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades expresivas. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar 
de xeito autónomo. 

▪ CAA 

▪ CSEIEE 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.11. Participación nas producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, valoración desta 
pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela.  

▪ B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia 
correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

▪ LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, identifica os erros na produción oral allea e 
produce discursos orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

▪ CCL 

▪ CAA 
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clave 

▪ LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Aplicación de estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto na súa 
integridade. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa integridade. 

▪ LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o 
propósito comunicativo do/da autora e emite opinións e 
xuízos sobre a mensaxe. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e 
compón o esquema xerarquizado das ideas do texto. 

▪ CCL 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a comprensión e complementar a 
información do texto. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ b 

▪ h 

▪ B2.2. Planificación e produción de textos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; axustados ás 
normas gramaticais e ben presentados. 

▪ B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas 
á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa 
presentación.  

▪ LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus 
textos de forma clara e ordenada. 

▪ CCL 

▪ LGB2.2.2. Identifica e describe as características 
lingüísticas dos distintos tipos de rexistro. 

▪ CCL 

▪ LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación 
comunicativa das súas producións. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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clave 

▪ LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión 
lingüística. 

▪ CCL 

▪ LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos 
expositivos e argumentativos do ámbito educativo e 
de divulgación científica e cultural (dicionarios, 
glosarios e enciclopedias). 

▪ B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos de tema especializado do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o 
contido de materiais de consulta (dicionarios, glosarios e 
enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos 
(ensaios). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de 
carácter expositivo e argumentativo, de tema 
especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

▪ CCL 

▪ LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as 
secundarias de textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito educativo. 

▪ CCL 

▪ LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos 
textos expositivos e argumentativos de tema especializado 
e valóraos en función da intención comunicativa do/da 
autor/a, do tema e do xénero textual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica e gramatical. 

▪ CCL 

▪ LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita 
o uso de coloquialismos e palabras comodín. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ c 

▪ B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos 
procedentes dos medios de comunicación social 
tanto os publicitarios como os periodísticos de 

▪ B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de 
opinión. 

▪ LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica 
textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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clave 

▪ d 

▪ h 

carácter informativo e de opinión. ▪ LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece 
os elementos de persuasión dos anuncios. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.5. Análise dos textos descritivos: intención 
comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

▪ B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, 
a estrutura formal, de contido e as características 
lingüísticas dos textos descritivos e produce outros 
textos similares. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.6. Análise dos textos expositivos: intención 
comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

▪ B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

▪ LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal, de contido e as 
características lingüísticas dos textos expositivos. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.7. Análise dos textos narrativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

▪ B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

▪ LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos narrativos. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

▪ B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos 
argumentativos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

▪ LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos argumentativos. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.9. Análise dos textos dialogados: intención 
comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

▪ B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos 
dialogados pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

▪ LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos dialogados. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.10. Busca e selección de información procedente 
de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior 
organización e revisión dos textos cos recursos que 

▪ B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a 
partir da información obtida en fontes impresas e dixitais e 
con axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 

▪ LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona 
a información relevante mediante fichas-resumo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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clave 

▪ h ofrecen as TIC. ▪ LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde 
predefinida e revisa o proceso de escritura con axuda de 
ferramentas dixitais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía. 

▪ CCL 

▪ CD 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

▪ e ▪ B3.1. Coñecemento e reflexión sobre os principais 
conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e disciplinas lingüísticas. 

▪ B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que posúe o alumnado. 

▪ LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de 
Lingüística Xeral para comprender e analizar textos alleos 
de distintos ámbitos e para producir, compor e revisar 
textos propios e de temáticas diversas vinculados á 
comunicación e á linguaxe. 

▪ CCL 

▪ LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística 
Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas 
lingüísticas. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.2. Coñecemento dos diferentes rexistros 
lingüísticos e dos factores que inciden no uso da 
lingua en distintos ámbitos e valoración da 
importancia de utilizar o rexistro adecuado en relación 
coa situación comunicativa. 

▪ B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos 
en función dos ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 

▪ LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos 
orais e escritos en función da intención comunicativa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro 
axeitado a cada situación comunicativa e aplícao nas súas 
producións orais e escritas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ B3.3. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección.  

▪ B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes 
xéneros mostrando un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 
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clave 

▪ e ▪ B3.4. Caracterización morfolóxica, semántica e 
sintáctica do substantivo e do adxectivo. 

▪ B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das 
categorías gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os 
seus usos e valores nos textos.  

▪ LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do 
substantivo e do adxectivo nun texto, relacionándoos coa 
intención comunicativa, coa tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes da situación comunicativa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.5. Coñecemento, tipoloxía e caracterización dos 
determinantes (artigo, demostrativo, posesivo, 
interrogativos, exclamativos, cuantificadores e 
identificadores). 

▪ B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da 
categoría gramatical dos determinantes, explicando os seus 
usos e valores nos textos. 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
determinantes, relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.6. Recoñecemento, descrición e uso da categoría 
verbal e das perífrases verbais. 

▪ B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da 
categoría gramatical do verbo e as perífrases verbais e 
explicar os seus usos e valores nos textos. 

▪ LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos 
e das perífrases e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.7. Recoñecemento, observación, uso e 
explicación dos conectores textuais. 

▪ B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas 
producións propias orais e escritas os diferentes conectores 
textuais. 

▪ LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores que lle proporcionan cohesión a un texto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do 
adverbio e das locucións adverbiais.  

▪ B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da 
categoría gramatical do adverbio e explicar os seus usos e 
valores nos textos. 

▪ LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, 
así como con outros compoñentes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.9. Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos 
pronomes.  

▪ B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da 
categoría gramatical dos pronomes e explicar os seus usos 
e valores nos textos. 

▪ LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
pronomes e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.10. Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ LGB3.10.1. 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 
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▪ b 

▪ e 

▪ B3.11. 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 transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

▪ LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade   

▪ p ▪ B4.1. Funcións sociais da lingua. ▪ B4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a 
situación do galego respecto a elas. 

▪ LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e 
determina a situación do galego respecto a elas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ p ▪ B4.2. Diversidade lingüística no mundo, en Europa e 
na Península Ibérica.  

▪ B4.3. A lusofonía. 

▪ B4.4. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua 
minoritaria e lingua minorizada. Conflito lingüístico e 
diglosia. Ecolingüismo. 

▪ B4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en 
Europa e na Península Ibérica, determinar o papel da 
lusofonía, distinguir conceptos básicos de contacto de 
linguas e describir os fundamentos do ecolingüismo. 

▪ LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en 
Europa e na Península Ibérica. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI e a súa importancia cultural e 
económica desde a perspectiva galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de 
multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua 
minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os 
fundamentos do ecolingüismo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ p  

 

 

▪ B4.5. Historia da lingua: do latín ao galego; situación 
lingüística da Península antes da romanización; 
substrato e o estrato latino (principais evolucións 
fonéticas do latín ao galego). A Romanización e o 
nacemento das linguas romances; o superestrato. 

▪ B4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e 
distinguir os elementos constitutivos deste. 

▪ LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das 
linguas romances. 

▪ CCL 

▪ LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos 
constitutivos do galego ao longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

▪ CCL 

▪ CSC 
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clave 

▪ p ▪ B4.6. Cultismos, semicultismos e palabras 
patrimoniais e as familias léxicas irregulares. 

▪ B4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras 
patrimoniais e citar exemplos, así como distinguir as familias 
léxicas irregulares e utilizalas correctamente. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e cita algún exemplo. 

▪ CCL 

▪ LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e 
utilízaas correctamente. 

▪ CCL 

▪ p ▪ B4.7. Historia da lingua: o galego antigo (Idade 
Media), emerxencia e declive, características 
lingüísticas, contexto histórico e cultural, e situación 
sociolingüística.  

▪ B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo, o seu contexto e identificalo 
en textos. 

▪ LGB4.5.1. Identifica e describe as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo. 

▪ CCL 

▪ LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do 
galego antigo así como a súa situación sociolingüística. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non 
literarios e literarios. 

▪ CCL 

▪ p ▪ B4.8. Historia da lingua: galego medio; 
dialectalización da lingua (séculos XVI, XVII e XVIII); 
contexto histórico e cultural; situación sociolingüística 
e características lingüísticas. 

▪ B4.6. Distinguir as características lingüísticas fundamentais 
do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describir o seu 
contexto e identificalo en textos. 

▪ LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), 
describe o seu contexto e identifícao en textos. 

▪ CCL 

▪ LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego medio así como a súa situación sociolingüística. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de 
dialectalización da lingua no desenvolvemento posterior 
do galego. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non 
literarios e literarios. 

▪ CCL 

▪ p ▪ B4.9. Historia da lingua: galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916); contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e características 

▪ B4.7. Distinguir as características lingüísticas fundamentais 
do galego moderno (desde o século XIX ata 1916), describir 
o seu contexto e identificalo en textos, elaborar traballos 

▪ LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde o século XIX ata 
1916). 

▪ CCL 
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clave 

lingüísticas. individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen 
textos anteriores a 1916. 

▪ LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego moderno (desde o século XIX ata 1916) así como 
a súa situación sociolingüística. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento 
do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior da lingua. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916) en documentos non literarios e literarios. 

▪ CCL 

▪ LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en 
grupo nos que se describen e analizan textos anteriores a 
1916. 

▪ CCL 

 Bloque 5. A literatura.   

▪ e 

▪ n 

▪ B5.1. Definición dos conceptos "literatura" e "texto 
literario", caracterización dos diferentes xéneros e 
análise dos seus principais recursos formais e 
descrición da cronoloxía xeral da historia da literatura 
galega. 

▪ B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", caracterizar os 
diferentes xéneros e analizar os seus principais recursos 
formais e describir a cronoloxía xeral da historia da literatura 
galega. 

▪ LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza 
os diferentes xéneros e analiza os seus principais recursos 
formais e describe a cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega. 

▪ CCL 

▪ LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, 
caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios. 

▪ CCL 

▪ LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos 
destacados da historia da literatura galega. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ n 

▪ B5.2. Definición de "literatura galega de tradición oral" 
e as súas principais concrecións xenéricas, relación 
histórica da súa vitalidade e mais das principais 
manifestacións e compilacións realizadas nos 
diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

▪ B5.2. Definir "literatura galega de tradición oral" e as súas 
principais concrecións xenéricas, historiar a súa vitalidade e 
mais as principais manifestacións e compilacións nos 
diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

▪ LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e as 
súas principais concrecións xenéricas, concreta a historia 
da súa vitalidade e mais as principais manifestacións e 
compilacións nos diferentes períodos históricos ata a 
actualidade. 

▪ CCL 
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▪ LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da 
literatura galega de tradición oral e identifica os seus 
principais trazos formais, estruturais e temáticos. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ n 

▪ B5.3. A literatura medieval: contextualización 
sociohistórica e sociolingüística das súas orixes, 
definición das características principais e análise da 
lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de 
escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) 
e a prosa medieval. 

▪ B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: 
contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente as súas 
orixes, definir as características principais e analizar a lírica 
profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

▪ LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura 
medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as 
características principais e analiza a lírica profana (cantiga 
de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ d 

▪ n 

▪ B5.4. Lectura de textos significativos da literatura 
medieval, identificación das súas características 
temáticas e formais e relación destas co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

▪ B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, 
identificar as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

▪ LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da 
literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ n 

▪ B5.5. A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII 
e XVIII): contextualización sociohistórica e 
sociolingüística da produción desta etapa, e 
descrición e análise das obras e os/as autores/as 
principais. 

▪ B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta 
etapa, e describir e analizar as obras e os/as autores/as 
principais. 

▪ LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do 
galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta 
etapa, e describe e analiza as obras e os/as autores/as 
principais. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ d 

▪ n 

▪ B5.6. Lectura de textos significativos da literatura do 
galego medio, identificación das súas características 
temáticas e formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

▪ B5.6. Ler textos significativos da literatura do galego medio, 
identificar as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

▪ LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da 
literatura do galego medio, caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ n 

▪ B5.7. A literatura do Rexurdimento: contextualización 
sociohistórica e sociolingüística da produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e 
descrición e análise das obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

▪ B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura do 
Rexurdimento: contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e analizar as obras 
e os/as autores/as principais deste período.  

▪ LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do 
Rexurdimento: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e analiza as 
obras e os/as autores/as principais deste período. 

▪ CCL 
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▪ e 

▪ d 

▪ n 

▪ B5.8. Lectura de textos significativos dos/das 
principais autores/as do Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 
1916, identificación das súas características 
temáticas e formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

▪ B5.8. Ler textos significativos dos/das principais autores/as 
do Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno e os comezos 
do século XX ata 1916, identificando as súas características 
temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

▪ LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da 
literatura do Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento 
como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do 
século XX ata 1916), caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ CCL 
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7.6  Concrecións para 2º BACHARELATO 

Temos en conta á hora de facer esta programación que a materia de lingua é progresiva e 

todos os contidos refórzanse ao longo de todo o curso, e que o propio desenvolvemento do 

mesmo pode obrigarnos a introducir modificacións no programado, sobre todo dada a 

amplitude do temario. 

En adultos, debido á especificidade do alumnado, o profesor/a poderá decidir modificar os 

tempos e a organización dos contidos en función das necesidades. Dependendo do tipo de 

alumnado que se matricule no presente curso en adultos poderase decidir empregar outro 

tipo de materiais diferentes aos de diúrno. 

Cómpre indicar que as características propias da aprendizaxe das linguas determina que 

moitos estándares non poidan ser reducidos a un marco temporal concreto.  

A temporalización correspóndese coa distribución dos temas propostos. Máis abaixo 

especificamos cada un deles e o tempo que lle dedicaremos en función do número de días 

lectivos, e tendo presente a elaboración da proba de avaliación final de Bacharelato. Cómpre 

recordar que os aspectos que mencionamos a continuación serán traballados ao longo de 

todo o curso e basearanse fundamentalmente na comprensión de textos: 

• Resumo breve do texto ou dunha parte del.  

• Estrutura do texto.  

• Ideas principais e secundarias.  

• Intencionalidade do texto. 

O alumnado deberá comprender o sentido real do texto, máis alás da súa literalidade, 

percibindo recursos como, por exemplo, a ironía, as implicaturas, presuposicións... 

• Significado concreto no texto dalgunhas palabras, expresións ou fragmentos. 

• Recoñecementos e descrición de recursos cohesivos gramaticais e léxico-

semánticos. 

• Descrición do rexistro do texto e análise das súas manifestacións lingüísticas. 

 

A  elaboración de textos será fundamental tendo en conta o xuízo crítico das ideas que 

conteña, a estruturación adecuada das ideas expostas, a corrección da expresión, a 

corrección gramatical e por último a ortográfica. 
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 Non se seguirá   un libro de texto determinado polo que a profesora que imparte neste nivel, 

encargarase de darlles os temas fotocopiados dentro da Aula Virtual e en concreto desde a 

Plataforma Moodle . Deste xeito se volvemos ás clases non presenciais poderemos seguir 

impartindo clase a través da webex e colgaranse cada semana os temas correspondentes. 

As datas da 1ª e 2ª avaliacións corresponderanse coas da ESO e 1º de Bacharelato. Prevese 

que a 3ª será a semana do 17 de maio. 

A estrutura que seguiremos está baseada nos contidos que se piden nas ABAU e que son 

os seguintes: 

GRAMÁTICA  Fonética e fonoloxía, morfoloxía, sintaxe, semántica, lexicoloxía ou 

dialectoloxía. 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

A.- Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos. 

B.- Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e 

desviacións da norma.  

C.- O galego, lingua en vías de normalización.  

 

1.- O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

2.- O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e 

situación sociolingüística. 

3.- O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas 

fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística. 
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LITERATURA 

1900 – 1936 

1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras 

representativas. 

2. A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

3. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, 

ensaio e xornalismo). 

4. O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

1936 - 1975 

5. A literatura do exilio entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 

6. A poesía entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a 

Xeración das Festas Minervais. 

7. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, 

Cunqueiro e Neira Vilas). 

8. A Nova Narrativa galega. Características, autores e obras representativas. 

9. O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. 

1975 - Actualidade 

10. A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 

90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes. 

11. A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 

90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes. 

12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 

90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar   

8 d 
9 e 
10 g 
11 h 

• B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 

• B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais, 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 

 

• 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. 

• CCL 

• LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais 
e secundarias en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 

• CCL 

• LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos orais de 
distinta natureza.  

• CAA 

• d 

• e 

• h 

• i 

• B1.2. Comprensión interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 

• B1.2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencia). 

• LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e 
contidos relevantes dunha presentación 
(charla ou conferencia sobre temas 
especializados do ámbito educativo).  

• CCL 

• CAA 

• LGB1.2.2. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do contido 
nunha exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ h 

▪ B1.3. Comprensión 
interpretación e valoración de 
textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de 
opinión, e da publicidade). 

• B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais xornalísticos e 
publicitarios.  

• LGB1.3.1. Interpreta e identifica 
a intención comunicativa, o 
tema e a estrutura en anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 

• C
C
L 

• C
A
A 

• LGB1.3.2. Identifica as 
características propias dos 
principais xéneros informativos 
e de opinión dos medios de 
comunicación social. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• LGB1.3.3. Analiza os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer os destinatarios ou 
destinatarias. 

• CCL 
• CSC 

13. LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 

• CAA 

• CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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• a 

• b 

• e 

• B1.4. Desenvolvemento das 
habilidades de escoita activa, 
cunha actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

• B1.4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a cohesión 
e a claridade expositiva, así como as 
normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

• LGB1.4.1. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. 

• CCL 

• LGB1.4.2. Coñece e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral e respecta as 
opinións alleas. 

• C
S
C 

• C
A
A 

• 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. 

• C
C
L 

• C
S
C 

• C
S
I
E
E 

• d 

• e 

• g 

• h 

• i 

B1.5. Produción (planificación e 
execución de textos orais relacionados 
con algún contido do currículo ou tema 
de actualidade) adecuada á situación 
comunicativa, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa axuda das TIC, 

• B1.5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, 

• LGB1.5.1. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

• C
A
A 

• C
C
L 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

• m así como de elementos non verbais e 
con control das emocións ao falar en 
público. 

corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e 
con control das emocións ao falar en 
público. 

• LGB1.5.2. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 

1. CAA 

• LGB1.5.3. Presenta os 
contidos de forma clara 
e ordenada e con 
corrección gramatical, 
cínguese ao tema e non 
divaga. 

1. CCL 

• 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. 

• CCL 

• CSC 

• CSIEE 

- LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non encontra a 
expresión precisa. 

a) C
C
L 

b) C
SI
E
E 

1. LGB1.5.6. Utiliza o rexistro 
adecuado á situación comunicativa. 

 
C
C
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

L 

• LGB1.5.7. Tenta buscar a 
complicidade do público e 
demostra seguridade ao 
responder as preguntas do 
auditorio. 

C
SI
E
E 

• 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. 

1. CD 
2. CCL 
3. CAA 

1. e 1. B1.6. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 

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

• LGB1.6.1. Produce textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención 

• C
C
L 
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comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

coherencia, cohesión e corrección. comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

• LGB1.6.2. Participa con 
fluidez nas intervencións 
orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta 
lingua, en especial a 
colocación do pronome 
átono, así como a 
fonética galega 
(pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

▪ CCL 

▪ LGB1.6.3. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións propias do 
galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ e 
▪ g 
▪ h 

▪ B1.7. Exposición oral de textos 
expositivos e argumentativos do 
ámbito educativo e de divulgación 

▪ B1.7. Expor oralmente, con rigor e 
claridade, un tema especializado de textos 
do ámbito educativo ou de divulgación 

▪ LGB1.7.1. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e corrección 
gramatical e fonética. 

▪ CCL 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  117 | 349 

 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i científica e cultural. científica e cultural. ▪ LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ e 

▪ B1.8. Participación activa e argumentada en debates 
nos que se expresen opinións acerca dun tema de 

actualidade. 

▪ B1.8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos que se 
expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

▪ LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ m 

▪ B1.9. Participación en interaccións 
orais sobre temas de interese persoal 
ou social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 

▪ B1.9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, 
neutro ou informal. 

▪ LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida diaria así 
como noutras de estudo ou traballo e 
participa en conversas informais. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ d 
▪ e 

▪ B1.10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 

▪ B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer, en exposicións 
orais propias e alleas, as dificultades 
expresivas. 

▪ 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. 

▪ CAA 
▪ CCL 

▪ LGB1.10.2. Deseña estratexias para ▪ CAA 
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mellorar e progresar de xeito autónomo. 

▪ e ▪ B1.11. Participación nas producións 
orais cunha fonética e prosodia 
correcta, valoración desta pronuncia e 
actitude crítica ante os prexuízos que 
se poidan asociar a ela.  

▪ B1.11. Participar oralmente cunha fonética 
e prosodia correcta, valorar esta pronuncia 
e amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

▪ LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha 
pronuncia galega correcta, identifica os 
erros na produción oral allea e produce 
discursos orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ LGB1.11.2. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu contexto. 

▪ CCL 
▪ CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

▪ b 
▪ d 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.1. Comprensión e produción de 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

▪ LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais 
do texto en resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 

▪ CCL 
▪ CCA 

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e 
identifica a intención comunicativa do 
emisor en textos expositivos e 
argumentativos de distintos ámbitos. 

▪ CCL 

▪ LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e 
as secundarias e sintetiza o contido de 
textos expositivos e argumentativos de 

▪ CCL 
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distintos ámbitos. 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, 
audiovisuais e dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e complementar 
as súas producións. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ b 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.2. Planificación, produción e 
revisión de textos de distintos 
ámbitos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e ben 
presentados. 

▪ B2.2. Planificar, producir e revisar textos de 
distintos ámbitos de uso adecuados á 
situación e á intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 

▪ LGB2.2.1. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura para mellorar a 
produción final. 

▪ CCL 

▪ LGB2.2.2. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o rexistro 
adecuado, organizando os enunciados en 
secuencias lineais e ben cohesionadas. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ b 
▪ d 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.3. Produción de traballos 
educativos individuais e en grupo 
sobre temas polémicos do currículo 
ou da actualidade social, científica e 
cultural. 

▪ B2.3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 

▪ LGB2.3.1. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita 
o uso de coloquialismos ou palabras 
comodín. 

▪ CCL 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  120 | 349 

 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus 
traballos en función duns obxectivos 
fixados previamente, contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa opinión con 
argumentos. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ d 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

▪ B2.4. Analizar e comentar textos 
argumentativos e expositivos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional 
e empresarial. 

▪ LGB2.4.1. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-semánticos e 
pragmático-textuais de textos expositivos 
e argumentativos. 

▪ CCL 

▪ LGB2.4.2. Recoñece e explica a función no 
texto dos distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 

▪ CCL 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.5. Busca e selección de 
información procedente de fontes 
bibliográficas e dixitais e posterior 
organización e revisión das 
producións cos recursos que ofrecen 
as TIC. 

▪ B2.5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC ao 
longo de todo o proceso de escritura, 
desde a planificación, organización e 
produción do texto á súa revisión e 
corrección final. 

▪ LGB2.5.1. Consulta información en fontes 
bibliográficas e dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-resumo. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ LGB2.5.2. Respecta as normas de 
presentación dos traballos escritos, a 
organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de 
páxina, bibliografía. 

▪ CCL 
▪ CD 

▪ LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e 
correctores ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 

▪ CCL 
▪ CD 
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▪ b 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.6. Descrición das propiedades do 
texto e análise, nas producións 
propias e alleas, dos procedementos 
lingüísticos básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión. 

▪ B2.6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e alleas. 

▪ LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza 
recursos de cohesión gramaticais e léxico-
semánticos. 

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e 
analiza as súas manifestacións 
lingüísticas. 

▪ CCL 
▪ CAA 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua    

▪ e ▪ B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas 
propios do galego e das 
transformacións fonéticas que se dan 
nas palabras ao longo da cadea 
falada. 

▪ B3.1. 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. 

▪ LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas 
vocálicos e consonánticos da lingua 
galega. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas 
como medio para facilitar a comunicación 
eficaz. 

▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ d 
▪ e 

▪ B3.2. Coñecemento e explicación das 
variedades dialectais de Galicia. 

▪ B3.2. 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. 

▪ LGB3.2.1. Explica as principais variedades 
dialectais e valora a diversidade 
lingüística como parte de noso 
patrimonio cultural. 

▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ e ▪ B3.3. Análise e explicación do léxico e 
dos seus procedementos de 
formación. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos para a mellora, 
comprensión e enriquecemento do 

▪ LGB3.3.1. Explica os procedementos de 
formación das palabras.  

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de 
morfemas así como a análise morfolóxica. 

▪ CAA 
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vocabulario activo. ▪ LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a 
estrutura morfolóxica. 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.4. Observación, reflexión e 
explicación das unidades e funcións 
sintácticas. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función sintácticas e aplicar 
os coñecementos sobre análise sintáctica na 
produción de textos. 

▪ LGB3.4.1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas, explica as relacións 
que se establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada. 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.5. Reflexión e explicación das 
relacións e unidades semánticas. 

▪ B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e 
unidades semánticas. 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións 
e unidades semánticas. 

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ b 
▪ e 
▪ h 

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

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

▪ 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 relacionados cos 
elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 

▪ b 
▪ e 

▪ B3.7. 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 transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de 
textos. 

▪ LGB3.7.1. 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  
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▪ p ▪ B4.1. Estereotipos e prexuízos 
lingüísticos: a súa repercusión nos 
usos.  

▪ B4.2. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas. 

▪ B4.1. 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. 

▪ LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos.  

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que se 
describen e analizan cuestións 
sociolingüísticas. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ h 
▪ p 

▪ B4.3. Construción da variante 
estándar da lingua galega.  

▪ B4.4. Interferencias lingüísticas: 
castelanismos. 

▪ B4.2. 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. 

▪ LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso 
de construción da variante estándar da 
lingua galega. 

▪ CCL 

▪ LGB4.2.2. Recoñece as interferencias 
lingüísticas no galego, con especial 
atención aos castelanismos e desenvolve 
un discurso propio libre destes 
elementos. 

▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ p ▪ B4.5. Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1916 ata 1978); 
contexto histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características 
lingüísticas. 

▪ B4.3. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 1978, describir o 
seu contexto e identificalo en textos. 

▪ LGB4.3.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978). 

▪ CCL 

▪ LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno (desde 1916 
ata 1978), así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas 
que podemos establecer entre 1916 e 
1978 desde o punto de vista 

▪ CCL 
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sociolingüístico. 

▪ LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 
1916-1978 no desenvolvemento posterior 
da lingua. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ LGB4.3.5. Identifica o galego moderno 
(desde 1916 ata 1978) en documentos 
non literarios e literarios. 

▪ CCL 

▪ p ▪ B4.6. Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1978 ata a 
actualidade); contexto histórico e 
cultural; situación sociolingüística; 
situación legal e características 
lingüísticas. 

▪ B4.4. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1978 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 historia da 
lingua. 

▪ LGB4.4.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 ata a actualidade). 

▪ CCL 

▪ LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno desde 1978 
ata a actualidade, así como a súa 
situación sociolingüística. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa 
desde 1978 ata a actualidade no 
desenvolvemento do galego. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha 
lingua en vías de normalización e sinala as 
súas fortalezas e debilidades. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ LGB4.4.5. Sinala as principais 
características lingüísticas en documentos 
non literarios e literarios desde 1978 ata a 

▪ CCL 
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actualidade. 

▪ p ▪ B4.7. Elaboración dunha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 

▪ B4.5. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais características. 

▪ LGB4.5.1. Elabora unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais características. 

▪ CCL 

▪ p ▪ B4.8. A evolución da conciencia 
lingüística. 

▪ B4.6. Analizar e interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na historia da lingua 
galega. 

▪ LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución 
da conciencia lingüística na historia da 
lingua galega. 

▪ CCL 
▪ CSC 

 Bloque 5. Educación literaria   

▪ e 
▪ n 

▪ B5.1. Literatura galega de 1916 a 
1936: 

▪ Poesía: autores/as de Vangarda e 

outros/as autores/as. 

▪ Prosa: autores/as das Irmandades, o 

Grupo Nós (narrativa e ensaio) e 

outros/as autores/as. 

▪ Teatro: autores/as das Irmandades, 

Vangardas e Grupo Nós. 

▪ B5.1. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1916 a 1936: 

▪ Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as 

autores/as. 

▪ Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo 

Nós (narrativa e ensaio) e outros/as 

autores/as. 

▪ Teatro: autores/as das Irmandades, 

Vangardas e Grupo Nós. 

▪ LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega de 1916 a 1936: autores/as 
de Vangarda e outros/as autores/as. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de 1916 a 1936: autores/as 
das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

▪ CCL 
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▪ e 
▪ d 
▪ n 

▪ B5.2. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1916 a 1936, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

▪ B5.2. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1916 a 1936, 
identificar as súas características temáticas 
e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ e 
▪ n 

▪ B5.3. Literatura galega entre 1936 e 
1975: 

▪ Poesía: produción bélica e autores/as 

do exilio. A Xeración de 1936, a 

Promoción de Enlace e a Xeración das 

Festas Minervais. 

▪ Prosa: produción bélica e autores/as 

do exilio. Os renovadores da prosa: 

Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, 

▪ B5.3. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega entre 1936 e 1975: 

▪ Poesía: produción bélica e autores/as do 

exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de 

Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 

▪ Prosa: produción bélica e autores/as do 

exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, 

Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e 

Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa Galega. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ 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 

▪ CCL 
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Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A 

Nova Narrativa Galega. Autores/as 

dos primeiros 70. 

▪ Teatro: o teatro do exilio, a Xeración 

dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

Autores/as dos primeiros 70. 

▪ Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 

50 e o Grupo de Ribadavia. 

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. 

▪ CCL 

▪ e 
▪ d 
▪ n 

▪ B5.4. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1936 a 1975, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

▪ B5.4. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1936 a 1975, 
identificar as súas características temáticas 
e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 
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▪ e 
▪ n 

▪ B5.5. Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade: 

▪ Poesía: temas, xéneros e subxéneros, 

e estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. 

▪ Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e 

estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. 

▪ Teatro: temas, xéneros e subxéneros, 

e estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. 

▪ B5.5. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1975 ata a actualidade: 

▪ Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e 

estéticas dos/das principais autores/as dos 

80, os 90 e o novo século. 

▪ Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e 

estéticas dos/das principais autores/as dos 

80, os 90 e o novo século. 

▪ Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e 

estéticas dos/das principais autores/as dos 

80, os 90 e o novo século. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ e 
▪ d 
▪ n 

▪ B5.6. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1975 á actualidade, identificación das 
súas características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

▪ B5.6. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1975 á actualidade 
identificar as súas características temáticas 
e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ LGB5.6.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa galega de 1975 
á actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 

▪ CCL 
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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. 

▪ CCL 

▪ e 
▪ n 

▪ B5.7. Análise e comentario, a través 
de probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa de cada 
un dos períodos literarios referidos. 

▪ B5.7. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando menos 
unha obra completa de cada un dos 
períodos literarios referidos. 

▪ 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. 

▪ CCL 
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8.-Concreción dos estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución para 

superar a materia para cada un dos niveis 

8.-1.- 1º ESO 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (1º ESO) 

 Os estándares que a seguir se clasifican como fundamentais é porque consideramos 

que o alumnado ten que acadalos a un nivel básico para superar a materia. 

 Os restantes estándares están marcados como secundarios non porque a súa 

importancia sexa menor senón porque debido á súa complexidade son estándares en 

progreso que non se consideran básicos para superar a materia neste nivel. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1.1. Comprende e interpreta a intención 

comunicativa de textos orais sinxelos (noticias 

de actualidade). 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a 

indicándoo no libro 

de rexistro.  

B1.1.2.  Traslada a información relevante ou a 

idea xeral de textos sinxelos a resumos. 
FUNDAMENTAL 

Producir resumos 

orais de textos 

orais. 

Observación do 

profesor/a 

Exames escritos. 

B1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea 

xeral, os datos máis relevantes en textos orais 

do ámbito social e académico. 

SECUNDARIO 

Escoita de 

conferencias e 

exposicións na aula 

Observación do 

profesor/a 
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B1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas 

de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a 

B1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen 

a cortesía na comunicación oral (intervén na 

orde que lle corresponde, manifesta respecto 

polas opinións alleas e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a do uso 

da palabra nos 

debates e do 

respecto ao resto de 

debatentes. 

B1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 

volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a durante a 

produción de textos 

propios e da lectura 

en voz alta. 

B1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as 

ideas principais e as secundarias de 

programas informativos. 

SECUNDARIO 

Observación e 

análise do 

profesor/a das 

exposicións orais. 

B1.4.2. Compara o tratamento da mesma 

noticia en diferentes medios de comunicación 

e extrae conclusións a partir das coincidencias 

e diferenzas atopadas. 

SECUNDARIO 

Observación por 

parte do 

profesorado. 

Mediante a 

utilización na aula 

de diferente 

soportes 

informativos. 

B1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos 

que levan implícitos prexuízos ou 

discriminacións. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todos as tarefas que 

se realicen. 
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B1.5.1. Consulta os medios de información 

dixitais para seleccionar contidos relevantes e 

incorporalos ás súas producións. 

SECUNDARIO 

Comprobación por 

parte do 

profesorado da 

busqueda de 

dicionarios dixitais, 

xornais, etc. 

B1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas 

presentacións máis claras e visualmente 

atractivas. 

SECUNDARIO 

Presentacións de 

diferentes contidos. 

B1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia 

correcta, recoñece os erros de produción oral 

propia e allea e propón solucións para 

melloralas. 

SECUNDARIO 

Observación directa 

do profesor/a nas 

producións orais. 

B1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os 

prexuízos que se poidan asociar á pronuncia 

da lingua galega. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todos as  situacións 

de aula. 

B1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal 

propia e asúmea como a variedade habitual do 

seu contexto. 

SECUNDARIO 

Recoñecementos 

das variantes da 

súa zona, sobre 

todo, de gheada e 

seseo implosivo. 

B1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 

espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

SECUNDARIO 

Exposicións orais 

de temas 

propostos.a aula. 

Recitación de 

poemas. 

B1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións 

orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todas as 
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colocación do pronome átono, así como a 

fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n 

velar, fonema fricativo palatal xordo). 

intervencións na 

aula. 

B1.7.3. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todas as 

intervencións. 

B1.7.4. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e variado. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todas as 

intervencións. 

B1.8.1. Intervén en debates e coloquios do 

ámbito académico, respectando as regras de 

interacción. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a 

B1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende 

ás instrucións da persoa moderadora nos 

debates e coloquios. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

debates e 

exposición de 

opinións críticas. 

B1.9.1. Elabora guións para organizar os 

contidos de exposicións formais ou informais 

breves. 

SECUNDARIO 

Esixencia dun guión 

estruturado durante 

a exposición oral. 

B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da 

linguaxe non verbal (a posta en escena, os 

xestos e a mirada), manifesta autocontrol das 

emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con autoconfianza e seguridade. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor nas 

exposicións orais e 

nos debates. 

B1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da 

situación comunicativa. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 
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todas as 

intervencións . 

B1.9.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias do nivel formal ás súas producións 

orais. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a nas 

exposicións orais e 

nos debates 

B1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre 

discursos formais e espontáneos. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a nas 

exposicións orais e 

nos debates 

B1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de 

conectores, pobreza léxica, castelanismos) nos 

discursos orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a nas 

exposicións orais e 

nos debates 

B1.10.1. Participa en conversas informais nos 

que intercambia información e expresa a súa 

opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide 

e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or en 

todas as situacións 

de aula sobre todos 

nas dramatizacións 

B1.10.2. Desenvólvese correctamente en 

situacións da vida cotiá que implique solicitar 

unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

Dramatizacións de 

situacións 

predeseñadas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1.E1. Utiliza técnicas de análise e síntese 

do contido: subliñados, esquemas e resumos. 
FUNDAMENTAL 

Subliñado dos 

temas. 

Esquemas 

Resumos. 
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B2.1.E3. Reconstrúe o sentido global e 

compón o esquema xerarquizado das ideas. 
FUNDAMENTAL 

Esquema 

xerarquizado de 

ideas 

B2.1.E4. Busca o léxico descoñecido en 

dicionarios, analiza a forma da palabra ou 

deduce o significado polo contexto. 

FUNDAMENTAL 

Utilización do 

dicionario en papel 

e do dixital. 

Dedución de 

significado por 

contexto 

B2.2.E1. Comprende, interpreta e sintetiza o 

contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo 

electrónico, normas e instrucións de uso. 

FUNDAMENTAL 

Elaboración de 

mensaxes da vida 

cotiá: unha receita, 

organizar unha 

quedada por wasap, 

un prospecto, un 

recado en casa, etc. 

B2.4.E2. Segue instrucións para realizar 

tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva 

autonomía. 

FUNDAMENTAL 

Adecuación dos 

escritos 

presentados ás 

instrucións dadas. 

B2.5.E1. Usa de forma guiada as bibliotecas e 

as TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

FUNDAMENTAL 

Traballo sobre 

autores da literatura 

e sobre etnografía. 

B2.6.E1. Manifesta unha actitude crítica ante 

as mensaxes que transmiten prexuízos e 

reflexiona sobre os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or das 

súas redaccions 

sobre textos de 

sociolingüística. 
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B2.6.E2. Identifica e evita o uso de expresións 

habituais que evidencian prexuízos de distinta 

natureza: relixiosos, raciais, sexistas. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a das súas 

producións escritas: 

redacións, 

comentarios de 

opinión, etc. 

B2.7.E1. Le en voz alta con dicción, entoación 

e ritmo adecuados e con respecto pola 

puntuación do texto. 

FUNDAMENTAL 

Lectura de poemas 

Lectura dun libro 

por trimestre. 

B2.8.E3. Utiliza elementos lingüísticos e 

discursivos esenciais para a cohesión das 

ideas: conectores textuais básicos, 

concordancias dentro do sintagma nominal e 

dentro do sintagma verbal. 

FUNDAMENTAL 

Observación a 

través das súas 

producións escritas: 

redaccións, textos 

creativos, opinión, 

exames escritos, 

etc. 

B2.8.E4. Puntúa o texto en relación coa 

organización oracional e a forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e organización das 

ideas expresadas). 

FUNDAMENTAL 

Observación a 

través das súas 

producións escritas: 

redaccións, textos 

creativos, opinión, 

exames escritos, 

etc. 

B2.9.E1. Produce textos propios das relacións 

sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

FUNDAMENTAL 

Corrección dos 

textos elaborados 

por el/ela. 

Exames escritos 

B2.11.E1. Produce, en formato papel ou dixital, 

textos descritivos, narrativos e expositivos 

propios da vida académica, especialmente, 

FUNDAMENTAL 

Traballos  

Exposicións 
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resumos, exposicións sinxelas e conclusións 

sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

Exames escritos. 

B2.12.E1. Produce textos de distintos xéneros: 

descricións, narracións de feitos e exposicións 

de ideas e conceptos. 

FUNDAMENTAL 

Correccións das 

producións do 

alumno/a por parte 

do profesor/a 

Exames escritos. 

B2.13.E1. Utiliza, con progresiva autonomía, 

as funcións básicas dun procesador de textos 

para organizar os contidos e mellorar a 

presentación. 

SECUNDARIO 

Utilización dos 

ordenadores de 

aula. 

Observación directa 

do profesor/a 

B2.13.E2. Emprega os correctores ortográficos 

para resolver dúbidas e revisar a ortografía. 
SECUNDARIO 

Utilización recursos 

TIC. 

Observación da 

profesora/or 

B2.14.E1. Participa, de modo guiado, nas 

tarefas de revisión e mellora das producións 

propias e alleas. 

FUNDAMENTAL 

Corrección das 

producións propias 

e da dos 

compañeiros/as 

B2.14.E2. Acepta o erro como parte do proceso 

de aprendizaxe e mostra unha actitude 

positiva. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1.E1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso 

para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación. 

SECUNDARIO 

Observación por 

parte do profesor/a 

Producións do 

alumno/a 
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Exames escritos 

B3.2.E1. Recoñece e pronuncia correctamente 

os fonemas propios da lingua galega. 
SECUNDARIO 

Observación por 

parte do profesor/a 

B3.3.E1. Obtén, de xeito autónomo, 

información lingüística relativa á clase de 

palabras e normativa en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras de 

consulta. 

SECUNDARIO 

Utilización de todo 

tipo de dicionarios.  

Observación do 

profesor/a 

B3.4.E1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
FUNDAMENTAL 

Producións do 

alumno/a 

Exames escritos 

B3.4.E2. Aplica estratexias para a corrección 

lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 
SECUNDARIO 

Revisión das 

producións propias. 

Subliñado das 

correccións. 

Observación por 

parte do profesor/a 

B3.5.E1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación de acordo coa cohesión textual. 
FUNDAMENTAL 

Producións do 

alumno/a 

Exames escritos 

B3.6.E1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros e distingue as 

flexivas das non flexivas. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.7.E1. Recoñece e explica nos textos as 

referencias deícticas persoais. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 
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B3.8.E1. Identifica, explica e usa distintos tipos 

de conectores textuais máis comúns, en 

particular os temporais e explicativos. 

SECUNDARIO 

Producións propias 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.9.E1. Producir textos orais e escritos de 

diferentes xéneros, usando as regras de 

concordancia. 

FUNDAMENTAL 

Producións propias 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.9.E2. Identificar as funcións sintácticas no 

seo da oración. 
SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.10.E1. Recoñece as modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación coa 

intención comunicativa do emisor. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.11.E1. Recoñece os erros nas producións 

orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación. 

SECUNDARIO 

Correccións dos 

exercicios propios 

de doutros 

compañeiros/as 

B3.12.E1. Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, carteis... 

recensión de libros e películas, obras de 

teatro...) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos Elementos Transversais, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora positivamente as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a 

B3.13.E1. Utiliza os coñecementos lingüísticos 

de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para mellorar a comprensión e 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a 
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produción dos textos traballados en calquera 

das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1.E1. Valora a lingua como instrumento co 

cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo a través da identificación 

de elementos lingüísticos de noso na literatura 

de tradición oral e no xénero humorístico. 

SECUNDARIO 

Comentarios 

críticos básicos. 

Obervación da 

profesora/or 

B4.1.E2. Coñece as linguas que se falan en 

Galicia. 
SECUNDARIO 

Exercicios de aula e 

traballos 

Exames escritos 

B4.1.E3. Coñece os territorios que forman 

parte da comunidade lusófona. 
SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Traballos 

B4.1.E4. Coñece recursos en rede de lecer 

(literatura de tradición oral, música, xogos) en 

lingua galega adaptados á súa idade. 

SECUNDARIO 

Exposicións orais 

Observación do 

profesor 

B4.2.E1. Describe e analiza a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do estudo da 

súa contorna familiar e a do resto do alumnado. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Comentarios 

críticos básicos 

Exames 

B4.2.E2. Coñece e valora os antropónimos 

galegos. 
FUNDAMENTAL Exercicios de aula 

B4.3.E1. Analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da 

lingua galega. 

SECUNDARIO 

Opinión critica do 

propio alumno/a 

Observación do 

profesor. 
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B4.4.E1. Coñece a lexislación que regula os 

dereitos lingüísticos individuais. 
SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

e/ou traballos 

Exames escritos 

B4.5.E1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta 

e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica 

lingüística e na da súa contorna. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Traballos 

Comentarios 

críticos básicos 

Exames 

B4.6.E1. Aprecia as variantes diatópicas do 

galego como símbolo de riqueza lingüística e 

cultural. 

SECUNDARIO 

Observación da 

profesora/or 

B4.6.E2. Rexeita os prexuízos sobre as 

variedades dialectais e utiliza os trazos propios 

da súa zona. 

SECUNDARIO 

Debates 

Comentarios 

críticos básicos 

Observación da 

profesora/or 

B4.6.E3. Coñece as principais variantes 

diatópicas do galego e clasifica producións 

lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 

pertencen. 

SECUNDARIO 

Debates 

Observación do 

profesor/a 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1.E1. Le, con regularidade e de maneira 

guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal 

sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia 

e outros coñecementos adquiridos, e asimila os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

FUNDAMENTAL 

Lectura de diversos 

textos na aula. 

Lectura dunha obra 

literaria por 

trimestre. 
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Exames orais ou 

escritos. 

B5.2.E1. Compara textos literarios e non 

literarios e describe as súas diferenzas e 

similitudes. 

FUNDAMENTAL 

Textos de diversos 

tipos para analizar 

Exames escritos 

B5.2.E2. Diferencia textos dos tres grandes 

xéneros a partir dos seus trazos característicos 

máis xerais. 

FUNDAMENTAL 

Textos de diversos 

tipos para analizar 

Producións propias 

de diversos textos 

Exames escritos 

B5.3.E1. Le expresiva e comprensivamente, fai 

audicións de poemas recitados ou cantados, 

sinala a temática ou temáticas abordadas e 

describe os valores estilísticos dos textos. 

SECUNDARIO 

Dramatizacións na 

aula. 

Recitado de 

poemas 

Actividades de 

conta contos 

Observación da 

profesora/or 

B5.4.E1. Le expresiva e comprensivamente 

textos narrativos breves e recoñece a 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

FUNDAMENTAL 

Textos narrativos do 

libro de texto. 

Exercicios de aula 

Observación do 

profesor/a 

B5.5.E1. Le dramatizada e comprensivamente, 

visiona pezas teatrais e aprecia os seus 

compoñentes e procedementos máis 

relevantes. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a 
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B5.6.E1. Escribe textos sinxelos de intención 

estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exposición das 

propias producións 

Observación do 

profesor/a 

B5.7.E1. Describe e caracteriza os trazos 

definitorios básicos do cómic como linguaxe 

artística. 

SECUNDARIO 

Lectura de cómics. 

Produción de 

cómics en grupo ou 

individualmente. 

B5.7.E2. Identifica e describe, nun cómic dado, 

os principais trazos definitorios. 
SECUNDARIO 

Creación dun cómic 

en grupo ou 

individualmente. 

B5.7.E3. Describe e caracteriza os trazos 

definitorios básicos da canción como linguaxe 

artística. 

SECUNDARIO 

Creación cun 

modelo dado dunha 

canción. 

B5.7.E4. Identifica e describe, nunha canción 

dada, os seus principais trazos definitorios. 
SECUNDARIO 

Creación cun 

modelo dado dunha 

canción, que 

conteña os trazos 

que a definen. 

B5.8.E1. Familiarízase, seguindo unhas pautas 

orientadoras, co emprego dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 

as virtuais, para a procura de información 

básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

SECUNDARIO 

Utilización da 

biblioteca do centro 

e da do concello. 

Observación do 

profesor. 
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8.2.- 2º ESO 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (2º ESO) 

Os estándares que a seguir se clasifican como fundamentais é porque consideramos que o 

alumnado ten que acadalos a un nivel básico para superar a materia. 

Os restantes estándares están marcados como secundarios non porque a súa importancia 

sexa menor senón porque debido á súa complexidade son estándares en progreso que non 

se consideran básicos para superar a materia neste nivel. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e 

identifica a intención comunicativa de 

textos orais de carácter informativo 

propios dos medios de comunicación 

audiovisual (reportaxes, crónicas e 

documentais). 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Escoita e visualización na 

aula de videos de diferentes 

temas. 

LGB1.1.2. Traslada a información 

relevante de discursos orais dos medios 

de comunicación audiovisual a esquemas 

ou resumos. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Produce resumos orais de 

textos orais 

Exames escritos. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito 

e a idea xeral, os feitos e datos relevantes 

en textos orais do ámbito social e 

educativo. 

SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora 

Escoita de conferencias e 

exposicións na aula. 
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LGB1.2.2. Comprende e segue as 

instrucións para realizar tarefas de 

aprendizaxe con progresiva autonomía. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora 

Presentación de traballos 

vía papel/dixital 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral (intervén na quenda 

que lle corresponde, respecta as opinións 

e recoñece e rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

SECUNDARIO 

Observación da profesora e 

do resto do grupo aula. 

 

Debates 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos (entoación, pausas, 

ton, timbre e volume) e o significado dos 

trazos máis característicos da linguaxe 

non verbal. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Dramatizacións. 

Exposicións orais. Lectura 

en alto. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e 

as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter 

informativo: noticias, reportaxes e 

crónicas. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. Visualización de 

videos sobre temas diversos 

 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da 

mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións a 

partir das coincidencias e diferenzas 

atopadas. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Visulización de videos 

diversos. Lectura de xornais 

escritos.  

Exposicións orais. 
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LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes 

e rexeita usos lingüísticos que levan 

implícitos prexuízos e discriminacións. 

SECUNDARIO 

P: Observación da profesora 

e do grupo aula. 

Exposición de traballos. 

Participación en debates. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 

pronuncia e prosodia correcta, recoñece 

os erros nas producións orais propias e 

alleas e propón solucións para melloralas. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Exposcións. Debates. 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 

rexeita os prexuízos que se poidan 

asociar á pronuncia galega. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a. 

Exposicións. Debates.  

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante 

dialectal propia e utilízaa na súa práctica 

habitual. 

SECUNDARIO 

Obsrvación da profesora 

Exposicións. Debates 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Debates. Exposicións. 

Dramatizacións. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 

intervencións orais espontáneas 

respectando as regras morfosintácticas 

desta lingua, en especial a colocación do 

pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete vogais, n 

velar e fonema fricativo palatal xordo). 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Debates. Exposicións. 

Dramatizacións 
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LGB1.6.3. Emprega nas intervencións 

orais espontáneas expresións propias do 

galego (fraseoloxía adecuada). 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Debates. Exposicións. 

Dramatizacións 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións 

orais espontáneas un léxico rico e 

variado. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

Debates. Exposicións. 

Dramatizacións 

LGB1.7.1. Consulta os medios de 

información dixitais para seleccionar 

contidos relevantes e incorporalos ás 

súas producións. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Ixposción de diversos 

temas. 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 

súas presentacións máis claras e 

atractivas visualmente. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

Presentación de diferentes 

contidos. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e 

coloquios do ámbito educativo con 

respecto ás regras de interacción e ás 

opinións alleas. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

Debates 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga 

e atende ás instrucións da persoa 

moderadora nos debates e coloquios. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

Debates. 

LGB1.8.3. Expresa e compara con 

compañeiras/os a súa opinión sobre unha 

obra de lectura. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. Corrección entre o 

alumnado. 
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Exame oral sobre a obra de 

lectura ou textos propostos 

na aula. 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar 

os contidos de exposicións formais ou 

informais breves. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

Iresentación de traballos. 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos 

prosódicos da linguaxe non verbal (a 

presentación, a posta en escena, os 

xestos e a mirada), manifesta autocontrol 

das emocións ao falar en público e 

diríxese ao auditorio con autoconfianza e 

seguridade. 

SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Exposicións de traballos. 

Debates. Dramatizacións. 

Exames orais. 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal nas 

prácticas orais da lingua.  

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Exposicións de traballos. 

Debates. Dramatizacións. 

Exames orais. 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á 

finalidade da práctica oral. 
SECUNDARIO 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Exposicións de traballos. 

Debates. Dramatizacións. 

Exames orais. 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros 

(repeticións de conectores, pobreza 

léxica e castelanismos) nos discursos 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 
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orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

Exposicións de traballos. 

Debates. Dramatizacións. 

Exames orais. 

LGB1.10.1. Participa en conversas 

informais nos que intercambia 

información e expresa a súa opinión, fai 

invitacións e ofrecementos e pide e dá 

indicacións ou instrucións sinxelas. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Toda actividade de aula. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente 

en situacións da vida cotiá que implique 

solicitar unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Toda actividade de aula. 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de 

tratamento e as regras de cortesía 

axeitadas ao destinatario e á situación 

comunicativa. 

FUDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Toda actividade de aula. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e 

diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Exercicios de aula 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido 

dun texto en resumos e esquemas que 

estruturan visualmente as ideas. 

FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora. 

Autoavaliación. 

IExames escritos. Exercicios 

de aula 
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LGB2.1.2. Busca o significado do léxico 

descoñecido a partir do contexto, analiza 

a forma das palabras ou usa dicionarios 

para contextualizar as acepcións. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora. 

Corrección da profesora. 

Exercicios de aula. Exames 

escritos. 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as 

secundarias e comprende a relación 

existente entre elas. 

SECUNDARIO 

Corrección da profesora 

IExercicios de aula. Exames 

escritos. 

LGB2.1.4. Relaciona a información 

explícita e implícita dun escrito en función 

do contexto. 

SECUNDARIO 

Corrección da profesora 

Exercicios de aula. Exames 

escritos. 

LGB2.1.5. Compila información para 

comprender e ampliar o coñecemento 

das mensaxes: busca bibliografía; 

consulta libros, revistas, xornais; utiliza 

recursos audiovisuais e buscadores de 

internet. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. Traballos 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos 

textos analizados cos coñecementos 

propios, antes e despois da lectura. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. Traballos   

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 

información máis relevante de textos 

propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos e 

solicitudes. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Calquera actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións 

escritas de certa complexidade que lle 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Ialquera actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 
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permiten desenvolverse en situacións da 

vida cotiá.  

LGB2.2.3. Comprende e interpreta 

normas de convivencia, regras de xogos, 

correspondencia escolar. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Calquera actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos 

propios dos medios de comunicación 

(noticias). 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.3.2. Localiza a información 

destacada de textos propios dos medios 

de comunicación: portadas e titulares. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Ictividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos 

propios da vida educativa, especialmente, 

os instrutivos e expositivos: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e 

enciclopedias. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Elaboración de traballos. 

LGB2.4.2. Identifica as características 

específicas de todo tipo de textos nos que 

se expoñan feitos e se expliquen ideas e 

conceptos das distintas materias 

curriculares. 

SECUNDARIO 

Observación a profesora. 

Exames. Exposicións orais. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma 

progresivamente autónoma, diversas 

fontes de información e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais e escritos. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora 

Exposicións orais. 

Exercicios de aula. 
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LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión dixital. 
FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Exercicios de aula 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das 

bibliotecas, así como as bibliotecas 

dixitais e é quen de solicitar libros e 

vídeos de xeito autónomo. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do persoal da biblioteca. 

Solicitar libros en distintas 

bibliotecas. 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que 

transmiten prexuízos e evita usos 

lingüísticos discriminatorios. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do grupo aula. 

Análise e creación de  textos 

en exercicios e exames 

escritos.  

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas 

de acordo e desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora e 

do grupo aula. 

Análise e creación de  textos 

en exercicios e exames 

orais e escritos. 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o significado dun 

texto. 

FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora 

Exames escritos. 

Comentarios escritos. 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos 

demais. 
FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do grupo aula. 

Calquera situación de aula. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados (interpreta 

os signos de puntuación) á situación 

comunicativa e á función da mensaxe. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

rexistro no libro de aula. 

Lectura en voz alta. 
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LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais 

para rexistrar a voz. 
SECUNDARIO 

Observación da profesora e 

do grupo aula. 

Presentación do rexistro 

realizado. 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos 

para ordenar as ideas e estruturar o texto. 
FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora. 

Exercicios de aula. Exames. 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao 

rexistro formal e educativo. 
SECUNDARIO 

Corrección da profesora. 

Exercicios de aula. Exames. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e 

discursivos de cohesión interna do texto 

(a deíxe, as referencias internas de tipo 

léxico e os conectores).  

FUNDAMENTAL 

Observación/corrección da 

profesora. 

Calquera exercicio e aula. 

Exames sinxelos. 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación 

do texto en relación coa organización 

oracional e coa forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e ordenación 

das ideas expresadas) 

FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora. 

Exames escritos. 

Comentarios. Resumos. 

Exercicios. 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con 

respecto polas regras ortográficas e 

morfolóxicas. 

SECUNDARIO 

Corrección da profesora. 

Autoavaliación 

Exames escritos. 

Comentarios. Resumos. 

Exercicios. 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento 

textual coas TIC: procesadores de texto, 

programas de presentación, dicionarios 

electrónicos e correctores. 

SECUNDARIO 

P: Observación da profesora 

I: Elaboración e 

presentación de traballos. 
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LGB2.8.7. Complementa as producións 

con elementos textuais e paratextuais: 

ilustracións e gráficos. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora 

Elaboración e presentación 

de traballos 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida 

cotiá e das relacións persoais: diarios, 

cartas persoais, avisos, solicitudes e 

participación en foros. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Exercicios de aula. Exames 

escritos 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso 

ou dixital, textos propios dos medios de 

comunicación a partir dun modelo 

(noticias). 

FUNDAMENTAL 

Obervación/corrección 

profesora 

Presentación de traballos 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou 

dixital, textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de 

tarefas, descricións e explicacións sobre 

contidos das materias curriculares. 

FUNDAMENTAL 

Obervación/corrección 

profesora 

Presentación de traballos 

individuais ou en grupo. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou 

dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir 

dun modelo, fundamentalmente, 

narrativos e descritivos. 

FUNDAMENTAL 

Obervación/corrección 

profesora 

Presentación de traballos 

individuais ou en grupo. 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións 

e descricións sen parafrasear o texto 

resumido. 

FUNDAMENTAL 

Observación/corrección da 

profesora. 

Exames escritos.  

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento 

textual coas TIC: procesadores de texto, 

programas de presentación, dicionarios 

SECUNDARIO 

Obervación/corrección 

profesora 

Presentación de traballos 

individuais ou en grupo. 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  155 | 349 

 

electrónicos, e correctores para 

textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

LGB.2.14.1. Describe os valores da 

escritura como instrumento de 

comunicación social fundamental para 

comunicar experiencias e para adquirir e 

transmitir coñecementos. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora 

Calquera actividade de aula. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 

preciso para expresarse con claridade 

nun rexistro axeitado á situación 

comunicativa. 

SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora. 

Calquera actividade de aula 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 

correctamente os fonemas propios da 

lingua galega. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro por 

parte da profesora. 

Observación resto 

alumnado. 

Exercicios específicos. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 

información lingüística de todo tipo en 

dicionarios, en diferentes soportes, e 

noutras obras de consulta. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora 

Exercicios de aula. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora 

textos orais ou escritos de maneira 

adecuada e correcta atendendo ás 

normas. 

SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Ixames escritos. Exercicios. 

Traballos. 
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LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a 

corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora 

Calquera actividade de aula. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación para a cohesión textual. 
SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza 

adecuadamente substantivos e formas 

verbais na comprensión e produción de 

textos orais e escritos. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, 

utilizando os recursos da lingua con 

flexibilidade e creatividade.  

SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos 

de conectores de espazo, oposición, 

contraste, así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de referencia 

SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 
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interna que lle proporcionan cohesión a 

un texto. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos 

para a cohesión interna. 
SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 

enunciados de maneira axeitada e 

correcta atendendo aos compoñentes 

sintácticos.  

SECUNDARIO 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas 

producións orais e escritas propias e 

alleas a partir da avaliación e 

autoavaliación, propondo solucións para 

a súa mellora. 

SECUNDARIO 

Autoavaliación. Corrección 

entre compañeiras. 

Exercicios. 

LGB3.11.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do resto do grupo aula. 

Presenación de traballos. 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no 

SECUNDARIO 

Observación da profesora 

Calquera actividade de aula. 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  158 | 349 

 

curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

LGB4.1.1. Valora a lingua como 

instrumento co cal se constrúen todos os 

saberes e como medio de relación 

interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso en 

diferentes contextos.  

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Debates. traballos 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas 

maioritarias, minoritarias e minorizadas 

e aplica estes conceptos ao caso 

galego. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora.  

Exames. Debates. 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan 

en España e valora a súa existencia como 

un elemento de riqueza cultural. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora.  

Exames. Debates. 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan 

na actualidade en Galicia por mor da 

emigración. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da 

relación de Galicia coa comunidade 

lusófona e coñece os territorios que a 

integran.  

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. 

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de 

lecer (literatura de tradición oral, música e 

xogos) e educativos en lingua galega 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. 
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adaptados á súa idade e compáraos con 

outros similares da lusofonía. 

LGB4.2.1. Describe a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do 

estudo do seu contorno (concello e 

comarca), compáraa coa situación 

doutros contextos e analiza as diferenzas. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos 

galegos. 
FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 

LGB4.3.1. Coñece as principais 

iniciativas normalizadoras no ámbito 

educativo. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

SECUNDARIO 

Obsvación da profesora. 

Autoavaliación. 

Traballos. Exercicios. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que 

regula a utilización do galego e a súa 

promoción no ámbito educativo e local. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Traballo coa lexislación 

individual ou en grupo. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. 

Detecta e analiza a presenza de 

prexuízos de carácter estético e 

socioeconómico cara ao galego na súa 

práctica lingüística e na do seu contorno. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 
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LGB4.6.1. Identifica e clasifica as 

variantes diafásicas do galego. 
SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica 

lingüística e identifica nela os trazos 

propios da xerga estudantil. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

I: Calquera actividade de 

aula. Exercicios específicos. 

Dramatizacións. 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua galega e 

valóraa como variante unificadora. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as 

variedades dialectais e utiliza os trazos 

propios da súa zona. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 

Bloque 5. Educación literaria. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 

literarias e desenvolve criterio lector; 

expón unha opinión persoal sobre a 

lectura dunha obra axeitada á idade e 

relaciona o seu sentido coa propia 

experiencia e outros coñecementos 

adquiridos. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora.  

Observación do grupo aula. 

Exames orais e/ou escritos. 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos 

elementos propios de cada xénero 

FUNDAMENTAL 
Observación e rexistro da 

profesora. 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  161 | 349 

 

literario, o punto de vista empregado e o 

uso estético da linguaxe nos textos 

literarios. 

Exercicios de aula. Exames. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e 

comprensivamente e fai audicións de 

poemas recitados ou cantados, determina 

o tema principal, a estrutura xeral e pon 

de relevo os principais recursos 

estilísticos. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Lectura en voz alta. Teatro 

lido. Dramatización. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 

comprensivamente textos narrativos 

breves, localiza e describe os elementos 

estruturais e formais máis salientables: 

punto de vista, tempo, espazo e 

personaxes principais. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Lectura en voz alta. Exames 

escritos. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e 

comprensivamente, visiona pezas 

teatrais e recoñece os compoñentes e 

procedementos que caracterizan os 

subxéneros. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Intercambio de opinións cos 

compañeiros e 

compañeiras. 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes 

aos diferentes xéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto 

estruturais coma formais. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Exames 

escritos. 

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes 

ao mesmo xénero pero a diferentes 

subxéneros, sinalando as coincidencias e 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. 
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diferenzas, tanto estruturais coma 

formais. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de 

maneira guiada, identifica os trazos dos 

subxéneros e a funcionalidade dos 

recursos retóricos. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Exames 

escritos. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 

estética servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos 

retóricos traballados na aula. 

SECUNDARIO 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. 

Traballos. Exames escritos. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os 

trazos definitorios básicos da linguaxe 

cinematográfica. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. 

LGB5.8.2. Identifica e describe os 

principais trazos da linguaxe 

cinematográfica nunha ou varias 

secuencias fílmicas. 

SECUNDARIO 

Observación da profesora. 

Exercicios de aula. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas 

pautas orientadoras, dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. Autoavaliación. 

Presentación de traballos 

orais ou escritos. 

 

8.3.-. 3º ESO 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (3º ESO) 

Os estándares que a seguir se enumeran como fundamentais é porque consideramos que o 

alumnado ten que acadalos a un nivel básico para superar a materia.  
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Os restantes estándares están marcados como secundarios non porque a súa importancia 

sexa menor senón porque, debido á súa complexidade, son estándares en progreso que non 

se consideran básicos para superar a materia neste nivel 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1.E1. Comprende o sentido global e 

identifica a intención comunicativa e a 

estrutura de textos orais propios dos 

medios de comunicación audiovisual 

(entrevistas, noticias, crónicas e 

reportaxes). 

SECUNDARIO 

Visionado de 

curtamentraxes, filmes, 

vídeos, etc. 

Resumos orais 

Observación 

profesorado 

B1.E1.2. Interpreta textos orais e 

traslada a información relevante a 

esquemas ou resumos. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B1.2.E1. Diferencia as ideas principais e 

as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter 

informativo: noticias, reportaxes, crónicas. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B1.2.E2. Compara o tratamento da 

mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións a 

partir das coincidencias e diferenzas 

atopadas. 

SECUNDARIO Pequenos traballos 

B1.2.E3.  Reflexiona sobre as 

mensaxes e rexeita usos lingüísticos que 
FUNDAMENTAL 

Comentarios críticos 
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levan implícitos prexuízos e 

discriminacións. 

B1.3.E1. Identifica as ideas principais 

e secundarias dun texto oral expositivo ou 

argumentativo, formal ou informal, 

producido na variante estándar ou en 

calquera das variedades dialectais. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Observación do 

profesor. 

B1.3.E2.  Recoñece a intención 

comunicativa dos textos. 
FUNDAMENTAL Exercicios de aula 

B1.3.E3. Diferencia as explicacións dos 

argumentos. 
FUNDAMENTAL Exercicios de aula 

B1.4.E1. Identifica a intención 

comunicativa, a tese e os argumentos dos 

debates, relatorios e mesas redondas 

dentro do ámbito académico e elabora un 

esquema ou resumo. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Debates 

 

B1.4.E2.  Recoñece os 

procedementos lingüísticos para 

manifestarse a favor ou en contra. 

SECUNDARIO Debates 

B1.5.E1. Coñece, aprecia e usa as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral (intervén na quenda 

que lle corresponde, respecta as opinións 

e recoñece e rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

FUNDAMENTAL 

Debates 

Observación do 

profesor/a 

B1.5.E2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos (entoación, pausas, 

ton, timbre, volume) e o significado dos 

trazos máis característicos da linguaxe 

non verbal. 

SECUNDARIO 
Observación do 

profesor/a 
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B1.6.E1. Aprecia a emisión dunha 

pronuncia galega correcta, recoñece os 

erros de produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual de autovaliación 

e propón solucións para melloralas. 

SECUNDARIO 

Exposicións de traballos 

 

B1.6.E2. Comprende, interpreta e rexeita 

os prexuízos que se poidan asociar á 

maneira de pronunciar a lingua galega. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 

B1.6.E3. Usa a variante dialectal propia e 

asúmea como a variedade habitual do seu 

contexto. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a e do resto dos 

compañeiros/as 

B1.7.E1. Participa activamente en 

debates ou coloquios, respecta as regras 

de interacción, intervención e cortesía, 

manifesta as súas opinións e respecta as 

dos demais. 

FUNDAMENTAL 
Obsrvación do 

profesor/a 

B1.7.E2. Cínguese ao tema, non divaga e 

atende ás instrucións do moderador nos 

debates e coloquios. 

SECUNDARIO 
Observación do 

profesor/a 

B1.7.E3. Avalía as intervencións propias e 

alleas. 
SECUNDARIO 

Avaliación e análise do 

traballo do resto dos 

compañeiros/as 

B1.7.E4. Respecta as quendas de 

palabra, o espazo, xesticula de xeito 

adecuado, escoita activamente os demais 

e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

FUNDAMENTAL 

Observación por parte 

do profesorado en todas 

as situacións de aula 

B1.8.E1. Elabora guións para organizar os 

contidos de exposicións formais ou 

informais breves. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 
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B1.8.E2. Participa con fluidez nas 

intervencións orais espontáneas ou 

formais respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial 

a colocación do pronome átono, así como 

a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, 

n velar, fonema fricativo palatal xordo). 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a e dos resto 

dos compañeiros/as 

B1.8.E3. Emprega nas intervencións orais 

expresións propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía adecuada. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a e dos resto 

dos compañeiros/as 

B1.8.E4. Fai uso dos aspectos prosódicos 

da linguaxe non verbal (a presentación, a 

posta en escena, os xestos, a mirada), 

manifesta autocontrol das emocións ao 

falar en público e diríxese ao auditorio con 

autoconfianza e seguridade. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a e dos resto 

dos compañeiros/as 

B1.8.E5. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e variado. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a  

B1.8.E6. Adecúa a súa pronuncia á 

finalidade da práctica oral. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a 

B1.8.E7. Recoñece a avalía erros 

(repeticións de conectores, pobreza 

léxica, castelanismos) nos discursos orais 

propios e alleos e trata, progresivamente, 

de evitalos. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 

B1.9.E1. Participa en conversas informais 

nos que intercambia información e 

expresa a súa opinión. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor 

en todas as situacions 

de aula 
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B1.9.E2. Desenvólvese correctamente en 

situacións da vida cotiá que impliquen 

solicitar unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a mediante 

dramatizacións 

B1.9.E3. Utiliza as fórmulas de tratamento 

e as regras de cortesía axeitadas ao 

destinatario e á situación comunicativa. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a mediante 

dramatizacións 

B1.9.E4. Realiza e explica resumos ou 

exposicións académicas sinxelas. 
FUNDAMENTAL 

Exposición de exercicios 

e traballos 

B1.10.E1. Consulta os medios de 

información dixitais para seleccionar 

contidos relevantes e incorporalos ás 

súas producións. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 

B1.10.E2. Emprega as TIC para facer as 

súas presentacións máis claras e 

atractivas visualmente. 

FUNDAMENTAL 

Exposición de 

presentacións. 

Exames orais 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1.E1. Usa técnicas de síntese do 

contido dos textos: subliñados, 

esquemas, resumos. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B2.1.E2. Usa técnicas de ampliación e 

organización da información: táboas, 

cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

SECUNDARIO 
Observación da 

profesora/or 

B2.1.E3. Busca e asimila o significado de 

palabras do rexistro formal e incorpóraas 

progresivamente ao seu vocabulario. 

FUNDAMENTAL Exames escritos 

B2.1.E4. Relaciona a información explícita 

e implícita dun escrito en función do 

contexto. 

SECUNDARIO Exames escritos 
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B2.2.E1. Comprende e interpreta textos 

propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: convocatorias, actas de reunión, 

regulamentos. 

FUNDAMENTAL 
Observación da 

profesora/or 

B2.2.E2. Identifica os trazos 

característicos dun escrito (tipografía, 

distribución de espazos, escollas léxicas) 

coa tipoloxía textual: convocatoria, actas 

de reunión, regulamentos. 

SECUNDARIO Exercicios de aula 

B2.3.E1. Comprende e interpreta textos 

xornalísticos, fundamentalmente en 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

SECUNDARIO 

Lectura da prensa 

escrita e dixital, 

exercicios sobre a 

mesma. 

Obervación da 

profesora/or 

B2.3.E2. Distingue entre os contidos 

informativos e as opinións que se 

expresan nos textos xornalísticos. 

FUNDAMENTAL Exames escritos. 

B2.4.E1. Comprende e interpreta textos 

propios do ámbito académico, 

especialmente os expositivos e 

explicativos elaborados a partir da 

información obtida nas bibliotecas. 

SECUNDARIO 
Traballos e 

presentacións 

B2.4.E2. Consulta fontes xerais 

(enciclopedias) e especializadas 

(monográficos e webs temáticas) para 

ampliar a información e mellorar o 

coñecemento da mensaxe. 

SECUNDARIO 
Observación da 

profesora/or 
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B2.4.E3. Interpreta, deduce e explica a 

información que aparece en diagramas, 

gráficas e mapas conceptuais. 

SECUNDARIO 
Observación da 

profesora/or 

B2.5.E1. Interpreta o sentido global e 

compón o esquema xerarquizado das 

ideas de textos expositivos e explicativos. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos. 

B2.5.E2. Identifica a estrutura 

comunicativa das mensaxes escritas e a 

intención do emisor. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos. 

B2.6.E1. Aplica correctamente o sistema 

de procura na biblioteca e nos buscadores 

de internet para obter, organizar e 

seleccionar información. 

SECUNDARIO 

Presentación de 

traballos e 

presentacións. 

B2.7.E1. Identifica e expresa posturas de 

acordo e desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 

FUNDAMENTAL Comentarios críticos 

B2.7.E2. Recoñece e evita usos 

lingüísticos que transmiten prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

FUNDAMENTAL 

Comentarios críticos 

Observación da 

profesora/or 

B2.8.E1. Le en voz alta, de xeito fluído e 

respecta a fidelidade ao texto. 
FUNDAMENTAL 

Lectura de relatos, 

poemas e libro de lectura 

trimestral 

B2.8.E2. Respecta os patróns fonéticos 

do galego (fonética sintáctica, entoación) 

e emprega a dicción e o ritmo axeitado á 

lectura do texto. 

SECUNDARIO 

Observación da 

profesora e resto do 

alumnado. 

B2.9.E1. Produce, en formato papel ou 

dixital, textos da vida cotiá ou das 

relacións sociais, segundo os modelos 

SECUNDARIO 
Presentación de 

traballos. 
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propostos na aula: convocatorias, actas 

de reunións, intervencións en foros. 

B2.10.E1. Produce, en soporte papel ou 

dixital, textos xornalísticos, 

fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 

reportaxes. 

SECUNDARIO 
Presentación de 

traballos 

B2.11.E1. Produce, en soporte papel ou 

dixital, textos expositivos e explicativos 

sobre distintas materias curriculares 

elaborados a partir de información obtida 

en bibliotecas e outras fontes de 

información. 

FUNDAMENTAL 
Presentación de 

traballos 

B2.11.E2. Usa correctamente elementos 

formais nos traballos académicos: citas 

bibliográficas, índices, paxinación, notas 

ao pé de páxina, organización de títulos, 

capítulos... 

SECUNDARIO 
Presentación de 

traballos 

B2.12.E1. Planifica a composición dos 

escritos en función do tipo de texto e da 

situación comunicativa para redactar 

textos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora das produción 

propias 

B2.12.E2. Redacta borradores, utiliza 

esquemas, árbores ou mapas 

conceptuais para planificar e organizar os 

seus escritos. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.12.E3. Consulta fontes de información 

en distintos soportes para seleccionar 

contidos relevantes que posteriormente 

reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

SECUNDARIO 
Observación da 

profesora 
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B2.12.E4. Utiliza o rexistro lingüístico 

adecuado en función da situación 

comunicativa e do ámbito de uso. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora 

Exames orais e escritos 

B2.12.E5. Usa elementos lingüísticos e 

discursivos para acadar a coherencia e 

cohesión interna (conectores, tratamento 

de formas verbais). 

SECUNDARIO Exames escritos 

B2.12.E6. Revisa os textos de xeito 

gradual para resolver dificultades de 

contido (temática e estrutura) e de forma 

(cuestións tipográficas, ortográficas e 

gramaticais). 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or  

Autoavaliación 

B2.13.E1. Usa as TIC (procesadores de 

textos, correctores ortográficos) para 

organizar os contidos, mellorar a 

presentación e facilitar a corrección dos 

textos escritos. 

SECUNDARIO 

Observación da 

profesora/or  

Autoavaliación 

B2.14.E1. Coñece e utiliza as ferramentas 

TIC para intercambiar opinións sobre 

escritos alleos e escribir e dar a coñecer 

os propios en blogs, redes sociais de 

lectores e escritores. 

SECUNDARIO 

Observación da 

profesora/or e resto do 

alumnado 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1.E1. Selecciona o léxico e as 

expresións axeitadas en contextos 

comunicativos de uso formal da lingua. 

FUNDAMENTAL 

Comentarios criticos 

Exames escritos 

B3.2.E1. Produce textos orais e escritos 

de diferentes xéneros cun correcto uso 

das distintas categorías gramaticais. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 
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B3.2.E2. Identifica e explica os usos e 

valores das categorías gramaticais 

relacionándoas coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.3.E1. Recoñece e explica os 

procedementos de creación de palabras. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.3.E2. Crea palabras novas utilizando 

os procedementos de creación. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.4.E1. Recoñece e usa adecuadamente 

a fonética da lingua galega. 
SECUNDARIO 

Observación da 

profesora/or e resto das 

compañeiras/os 

B3.5.E1. Utiliza os dicionarios e outras 

fontes de consulta en diferentes soportes, 

resolve as súas dúbidas sobre o uso 

correcto da lingua e progresa na 

aprendizaxe. 

FUNDAMENTAL 
Observación da 

profesora/or 

B3.6.E1. Emprega textos orais e escritos 

e respecta as normas gramaticais. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.7.E1. Revisa os textos para puntuar 

correctamente. 
FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or 

B3.8.E1. Recoñece e explica nos textos 

as funcións sintácticas oracionais e 

diferencia os elementos que as 

desempeñan. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.9.E1. Identifica, explica e usa distintos 

conectores, así como outros mecanismos 

que lle achegan cohesión a un texto. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 
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B3.10.E1. Determina o tema, delimita a 

estrutura e identifica a progresión 

temática en producións propias e alleas. 

Elabora textos nos que ten en conta os 

parámetros anteriores. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

Avaliación do resto das 

compañeiras/os 

B3.11.E1. Interpreta o sentido de textos 

orais e escritos, identifica a intención 

comunicativa e recoñece a postura de 

cada emisor. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.12.E1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis... recensión de libros e 

películas, obras de teatro...) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 

Elementos Transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora positivamente as competencias 

que posúe como persoa plurilingüe. 

SECUNDARIO 

Observación da 

profesora e dos resto 

das compañeiras/os 

B3.13.E1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado. 

Autoavaliación 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1.E1. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo e amósase capaz de 

explicar a súa postura. 

FUNDAMENTAL 

Comentarios críticos 

Debates 

Exames escritos 
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B4.1.E2. Distingue entre bilingüismo e 

diglosia e aplica estes termos de forma 

axeitada á realidade galega. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B4.1.E3. Valora o plurilingüismo inclusivo, 

desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e 

amósase capaz de explicar a súa postura. 

SECUNDARIO 

Comentarios críticos 

Debates 

Exames escritos 

B4.1.E4. Coñece as linguas que forman 

parte da nosa familia lingüística. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B4.1.E5. Coñece os territorios que forman 

parte da comunidade lusófona e a 

importancia desta na vida social e 

económica galega. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B4.1.E6. Incorpora á súa práctica cotiá os 

principais recursos da Rede en lingua 

portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

SECUNDARIO 
Obervación da 

profesora/or 

B4.2.E1. Describe e analiza a situación 

sociolingüística de Galicia. 
FUNDAMENTAL 

Comentarios críticos 

Exames escritos 

B4.2.E2. Analiza gráficas sobre o uso do 

galego segundo a idade das persoas. 
SECUNDARIO 

Traballos 

Exposicións orais 

B4.2.E3. Identifica os castelanismos nas 

producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu propio discurso. 

FUNDAMENTAL 

Exames orais e escritos 

Observación da 

profesora/or 

B4.2.E4. Coñecer as principais iniciativas 

normalizadoras, adquirir vínculos 

positivos cara ao uso do galego e asumir 

a importancia da contribución individual 

no desenvolvemento da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

Obeservación da 

profesora/or e do resto 

dos compañeiros/as 
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B4.2E.5. Coñece as principais iniciativas 

normalizadoras da lingua galega. 
SECUNDARIO Exercicos de aula 

B4.2.E6. Comprende o concepto 

normalización e explica o proceso 

normalizador do galego. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B4.2.E7. Analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or e do resto 

das compañeiras/os. 

Autoavaliación 

B4.3.E1. Recoñece os acontecementos 

relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

SECUNDARIO 

Traballos 

Exames escritos 

B4.3.E2. Identifica as causas dos feitos 

máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde os seus inicios ata 

1916. 

SECUNDARIO 

Traballos  

Exames escritos 

B4.3.E3. Identifica as consecuencias dos 

feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde os seus inicios ata 

1916. 

SECUNDARIO 

Traballos  

Exames escritos 

B4.3.E4. Interpreta gráficos, táboas, 

textos e información dos medios e das 

TIC, relacionados coa historia social da 

lingua galega desde os seus inicios ata 

1916. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a e 

autoavaliación. 

B4.4.E1. Coñece a lexislación estatal e 

autonómica que regula a utilización do 

galego e a súa promoción. 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Traballos 

Exames escritos 
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B4.5.E1. Coñece o que é un prexuízo, 

detecta e analiza a presenza de prexuízos 

de carácter sociocultural e sociopolítico 

cara ao galego na súa práctica lingüística 

e na da súa contorna. 

FUNDAMENTAL 

Comentario crítico 

Debates 

Exames escritos 

B4.6.E1. Identifica e clasifica as variantes 

diastráticas do galego. 
SECUNDARIO Exames escritos 

B4.6.E2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua galega e 

valóraa como variante unificadora. 

SECUNDARIO 

Exames escritos 

Observación do 

profesor/a 

B4.6.E3. Rexeita os prexuízos sobre as 

variedades dialectais e utiliza os trazos 

propios da súa zona. 

SECUNDARIO 

Comentarios críticos 

Observación da 

profesora/or e das 

compañeiras/os 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1.E1. Identifica as distintas épocas e 

períodos da Literatura Galega desde as 

súas orixes na Idade Media ata 1916. 

FUNDAMENTAL Exames escritos 

B5.1.E2. Comprende e explica 

razoadamente as distintas épocas e 

períodos da Literatura Galega desde a 

Idade Media ata 1916 e sinala os seus 

principais trazos característicos. 

SECUNDARIO Exames escritos 

B5.2.E1. Selecciona, seguindo criterios 

razoados, textos representativos da 

Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916 para a súa lectura. 

SECUNDARIO Comentarios literarios 

B5.2.E2. Le autonomamente obras ou 

textos representativos da Literatura 
FUNDAMENTAL 

Lectura de textos 

literarios. 
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Galega desde a Idade Media ata 1916, 

resume o seu contido, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico do período da literatura 

galega correspondente. 

Lectura do libro 

trimestral 

Exames orais ou 

escritos. 

B5.2.E3. Comenta, de forma guiada, 

textos de obras da Literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916, sinala os 

seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico do período da literatura 

galega correspondente. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B5.2.E4. Compara textos literarios dunha 

mesma época ou período ou de diferentes 

épocas e períodos atendendo aos seus 

principais contidos, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e pon todo en 

relación co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época(s)/ período(s). 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B5.3.E1. Le expresiva, comprensiva e/ou 

dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da Literatura Galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a e do resto dos 

compañeiros/as 

B5.3.E2. Participa con proveito de 

audicións de textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da 

Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916 e escribe/debate, 

SECUNDARIO 

Exercicios de aula 

Observación do 

profesor/a 

Autoavaliación 
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argumentadamente, sobre aspectos 

literarios básicos destes. 

B5.4.E1. Elabora traballos individual e/ou 

colectivamente, nos que se describen e 

analizan textos representativos da 

Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a e do resto dos 

compañeiros/as. 

B5.5.E1. Consulta fontes de información 

básicas para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destas. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or 

Autoavaliación 

B5.5.E2. Emprega diferentes recursos 

básicos das TIC para a realización de 

traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or 

Autoavaliación 

B5.6.E1. (Re)crea textos sinxelos de 

intención literaria partindo das 

características dos traballados na aula. 

SECUNDARIO Exercicios de aula 

B5.6E2. Desenvolve o gusto pola escrita 

como instrumento de comunicación capaz 

de analizar e regular os sentimentos e 

xuízos. 

SECUNDARIO 

Observación da 

profesora/or e do resto 

das compañeiras e 

compañeiros. 

Autoavaliación 

 

8.4. 4º ESO 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (4º ESO) 

Os estándares que a seguir se enumeran como fundamentais é porque consideramos que o 

alumnado ten que acadalos a un nivel básico para superar a materia. 

Os restantes estándares están marcados como secundarios non porque a súa importancia 

sexa menor senón porque, debido á súa complexidade, son estándares en progreso que non 

se consideran básicos para superar a materia neste nivel. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Grao mínimo 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de 

textos orais dos medios de comunicación 

audiovisuais, identifica o propósito, a tese e 

os argumentos de noticias debates ou 

declaracións, determina o tema e recoñece 

a intención comunicativa do/da falante. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Visionado de vídeos. 

Debates sobre os  

mesmos. 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se 

estruturan as mensaxes orais, o tema, así 

como a idea principal e as secundarias. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Debates. Intercambio co 

resto do alumnado. 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a 

forma como o contido de noticias, debates 

e procedentes dos medios de comunicación 

e recoñece a validez dos argumentos. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Visionado de vídeos. 

Debates sobre os  

mesmos. 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e 

persuasión en mensaxes publicitarias orais 

e identifica as estratexias de enfatización. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Execicios de aula. 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais 

dos textos orais: no plano fónico (xogos 

SECUNDARIO 
P: Observación e rexistro 

da profesora.  
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fónicos), no plano morfosintáctico 

(condensación, concisión e economía) e no 

plano léxico-semántico (léxico connotativo, 

simbólico e atractivo para o receptor). 

I: Exercicios de aula. 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non 

verbais, en especial a imaxe (mensaxe 

icónica) e o son (diálogo, ruídos e música), 

en anuncios publicitarios ou outro tipo de 

comunicacións orais. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Visionado de vídeos 

publicitarios. 

LGB1.3.1. Identifica a intención 

comunicativa, a tese e os argumentos dos 

debates, relatorios e mesas redondas do 

ámbito educativo e elabora un esquema ou 

resumo. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Asistencia a 

conferencias, debates. 

Traballos escritos. 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos 

lingüísticos para manifestarse a favor ou en 

contra dunha opinión ou postura. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. 

 I: Debates 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: P: Observación e 

rexistro da profesora e 

do grupo aula. 

I: Visionado de vídeos e 

escoita de textos 

dialectais. 
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LGB1.5.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I: Visionado de vídeos. 

Escoita de textos orais. 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral e 

respecta as opinións alleas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Debates.  

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

 I: Presentación de 

traballos e forma oral. 

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha 

pronuncia galega correcta, identifica os 

erros na produción oral allea e produce 

discursos orais que respectan as regras 

prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Exercicios de aula. 

Escoita de textos orais e 

produción de textos orais. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da lingua 

galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Valoración do grupo 

aula. 

I: Debates. Exposicións. 
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LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante 

dialectal propia e asúmea como a variedade 

habitual do seu contexto. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Calquera exercicio de 

aula. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I: Debates. Exposicións 

orais. 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas 

intervencións orais espontáneas 

respectando as regras morfosintácticas 

desta lingua, en especial a colocación do 

pronome átono, así como a fonética galega 

(pronuncia das sete vogais, n velar e 

fonema fricativo palatal xordo). 

SECUNDARIO 

 P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I: Debates. Exposicións 

orais. 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas expresións propias do galego: 

infinitivo conxugado e fraseoloxía 

adecuada. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I: Debates. Exposicións 

orais. 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e variado. 
SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I: Debates. Exposicións 

orais. 
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LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura 

crítica ante as mensaxes discriminatorias 

que proveñen dos medios de comunicación. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I: Debates. Exposicións 

orais. 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os 

usos lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos ou discriminacións. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, 

estrutura o contido, revisa os borradores e 

esquemas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I: Realiza borradores e 

esquemas. 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma 

clara e ordenada e con corrección 

gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I: Exercicios. Exames. 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á 

situación comunicativa.  
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I: Actividades de aula. 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os 

elementos prosódicos e (entoación e 

pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e 

volume), a linguaxe corporal (mirada e 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 
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posición do corpo) así como o autocontrol 

das emocións ao falar en público. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para 

documentarse bibliograficamente, revisar 

gramaticalmente o texto e elaborar unha 

presentación atractiva e innovadora. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exposicións formato 

dixital 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das persoas 

interlocutoras. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

Actividades de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Actividades de aula. 
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Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.13.1. Identifica e describe os valores 

da lingua oral como un instrumento útil na 

aprendizaxe, así como para relacionarse 

cos demais e enriquecerse como persoa. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Actividades de aula. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias 

que facilitan a análise do contido (resumos, 

cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula.  

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado 

de ideas dun texto. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.1.4. Deduce información global do 

texto a partir de contidos explícitos e 

implícitos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro culto e 

incorpóraas ao seu discurso. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  
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I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora 

textos propios da vida cotiá pertencentes a 

distintos ámbitos: laboral (currículo, carta 

de presentación, ficha de contratación en 

empresas e redes sociais de procura de 

emprego, contrato, nómina e vida laboral), 

administrativo (carta administrativa e 

solicitude ou instancia) e comercial (carta 

comercial, carta de reclamación e impreso 

administrativo de reclamación). 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Calquera actividade de 

aula. 

LGB2.3.2. Interpreta a información de 

mapas, gráficas, diagramas. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 
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LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención 

comunicativa de textos argumentativos. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia 

interpretación a partir dos argumentos 

expresados nun texto. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos 

característicos dos textos xornalísticos de 

opinión: carta ao director, editorial, columna 

e artigo de opinión. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa 

dun texto xornalístico e distingue entre 

información, opinión e persuasión. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as 

mensaxes explícitas e implícitas que 

transmiten os textos publicitarios dos 

medios de comunicación (anuncios). 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

 I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura 

crítica ante as mensaxes persuasivas que 

proveñen dos medios de comunicación. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  
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I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexuízos 

ou mensaxes discriminatorias.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

xames escritos. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes 

discriminatorias implícitas nos textos de 

medios de comunicación con especial 

atención á publicidade. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

Traballos. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 

información e extrae conclusións a partir da 

consulta de materiais en distintos soportes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Presentación de traballos. 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as bibliotecas ou as TIC para 

integrar os coñecementos adquiridos nos 

seus escritos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Presentación de traballos 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de 

planificación para organizar o seu discurso 

(diferentes tipos de esquemas e mapas 

conceptuais). 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  
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I:  Exercicios de aula. 

Presentación de 

traballos. 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en 

función da tipoloxía textual e do acto 

comunicativo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames. 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os 

contidos en unidades sintácticas 

consecutivas e encadeadas con conectores 

e outros elementos de cohesión. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección 

dos textos: corrector ortográfico do 

procesador de textos, dicionarios en liña e 

outras páxinas especializadas no estudo da 

lingua galega. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 
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LGB2.10.2. Usa procesadores de textos 

para mellorar a presentación dos seus 

escritos, especialmente na presentación 

dos seus traballos educativos, atendendo a 

cada unha das funcionalidades de cada 

elemento: encabezamento e pé de páxina, 

numeración de páxinas, índice, esquemas 

etc. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Presentación de 

traballos. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de 

divulgación de textos propios, de 

coñecemento doutros alleos e de 

intercambio de opinións. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Presentación de 

traballos. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas 

características formais e de contido, e en 

soporte tanto impreso como dixital, textos 

propios da vida cotiá pertencentes a 

distintos ámbitos: laboral (currículo, carta 

de presentación, ficha de contratación en 

empresas e redes sociais de procura de 

emprego), administrativo (carta 

administrativa e solicitude ou instancia) e 

comercial (carta comercial, carta de 

reclamación e impreso administrativo de 

reclamación). 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Presentación de 

traballos. Exercicios de 

aula. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou 

dixital, cartas á dirección e columnas de 

opinión. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Presentación de 

traballos. 
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LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou 

dixital, textos argumentativos, redactados a 

partir da información obtida de distintas 

fontes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Presentación de traballos. 

Comentarios escritos. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou 

dixital, un texto argumentativo propio a 

partir dun tema dado sen documentación 

previa. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Presentación de traballos. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e 

resume textos argumentativos sen repetir 

nin parafrasear o texto de partida. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Presentación de traballos. 

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. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Debates. Actividades de 

aula. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso de diferentes 

categorías gramaticais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 
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LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua galega nas 

súas producións orais e escritas. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente 

as formas verbais e as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os diversos tipos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os 

procedementos de creación de palabras. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando 

os procedementos de creación léxica. 
SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos 

e sufixos e as súas posibilidades 

combinatorias para crear novas palabras. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou 

latina de prefixos e sufixos habituais no uso 

da lingua galega. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente 

a fonética da lingua galega, con especial 

SECUNDARIO 
P: Observación e rexistro 

da profesora.  
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atención á entoación, ás vogais de grao 

medio e ao n velar. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exercicios de aula. 

Presentación de traballos. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

nos discursos orais e escritos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos e 

orais. Exercicios de aula. 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e 

social das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exposicións orais. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación, de acordo coa cohesión 

sintáctica. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e 

identifica a palabra nuclear que o organiza 

sintáctica e semanticamente.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 
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LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das 

oracións, identificando o verbo e os seus 

complementos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos 

elementos da estrutura sintáctica galega. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a 

natureza do predicado. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica 

correcta. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

 :  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

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.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, 

en construcións propias e alleas. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 
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LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a 

división en parágrafos de textos propios e 

alleos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática 

en textos propios e alleos. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura 

apropiada, divididos en parágrafos e 

empregando os mecanismos de progresión 

temática. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Presentación de traballos. 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e 

os trazos lingüísticos dos diferentes 

xéneros textuais, especialmente nos 

argumentativos, e aplícaos nas producións 

propias. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega 

nas producións propias, os distintos 

procedementos lingüísticos para a 

expresión da subxectividade. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das 

producións en función do contexto, do tema 

e do xénero textual. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 
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LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas 

cunha adecuación apropiada ao contexto, 

ao tema e ao xénero textual. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Observación do grupo 

aula. 

I:  Presentación de 

traballos orais e escritos. 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación 

I:  Exercicios de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 
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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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman 

parte da comunidade lusófona e sabe 

describir a súa importancia dentro das 

linguas do mundo no século XXI.  

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os 

principais recursos da rede en portugués 

(buscadores, enciclopedias e portais de 

noticias). 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

I:  Actividades de aula. 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación 

estatal e autonómica básica en materia 

lingüística. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

 I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con 

criterios sociolingüísticos a situación galega 

actual. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 
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LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución 

de linguas tirando conclusións nas que 

incorpora os seus coñecementos 

sociolingüísticos. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.2.4. Describe a situación 

sociolingüística de Galicia e emprega a 

terminoloxía apropiada. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 

evolución da lingua galega a partir da 

situación sociolingüística actual. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de 

normalización e argumenta axeitadamente 

a necesidade de continuar con este proceso 

na lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.3.2. Distingue normativización e 

normalización e explica axeitadamente 

cada fenómeno. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 
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I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes 

normalizadores en Galicia e valora a súa 

importancia. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exercicios de aula. 

LGB4.4.1. Recoñece os principais 

elementos da evolución da lingua galega 

desde 1916 ata a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 

relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916 e elabora textos 

expositivos sobre as diferentes etapas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos 

máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro  

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos 

feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 
P: Observación e rexistro 

da profesora. 
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I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 

textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua 

galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos 

atribuíbles a calquera lingua e 

especialmente á galega e rebáteos cunha 

argumentación axeitada. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as 

linguas, detecta os prexuízos, en caso de 

os ter, e rebáteos argumentadamente. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais 

fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 
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LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua galega. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro  

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como 

variedade unificadora. 
SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Actividades de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavalición. 

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e 

describe o influxo da situación 

sociolingüística nelas. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora.  

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 

Bloque 5. Educación literaria 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos 

e xeracións da literatura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro  

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos períodos da 

literatura galega de 1916 ata a actualidade 

sinalando os seus principais trazos 

característicos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 
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LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 

razoados, obras representativas da 

literatura galega de 1916 ata a actualidade 

para a súa lectura. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. Autoavaliación. 

I: Lectura dun libro por 

trimestre. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou 

textos representativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade, resume o seu 

contido, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico 

do período da literatura galega 

correspondente. 

SECUNDARIO 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos ou 

orais. Traballos. Lectura 

dun libro por trimestre. 

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 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos.  

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 

dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

FUNDAMENTAL 
P: Observación e rexistro 

da profesora. 
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representativos da literatura galega de 1916 

ata a actualidade. 

I:  Lectura en voz alta. 

Dramatizacións. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación do grupo 

aula. Autoavaliación. 

Observación da 

profesora. 

I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información 

variadas para a realización de traballos e 

cita axeitada destas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación do grupo 

aula. Autoavaliación. 

Observación da 

profesora. 

I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes 

recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación do grupo 

aula. Autoavaliación. 

Observación da 

profesora. 

I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 

intención literaria partindo das 

características dos traballados na aula. 

FUNDAMENTAL 
P: Observación e rexistro 

da profesora. 
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I:  Exames escritos. 

Traballos. Exercicios de 

aula. 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 

como instrumento de comunicación capaz 

de analizar e regular os sentimentos e 

xuízos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. Autoavliación. 

Observación do grupo 

aula. 

I: Realización de textos 

propios. 

 

8.5.- 1º BACHARELATO 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (1º BACHARELATO) 

Os restantes estándares están marcados como secundarios non porque a súa importancia 

sexa menor senón porque, debido a súa complexidade, son estándares en progreso que non 

se consideran básicos para superar a materia neste nivel. 

ESTÁNDARES 
Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1.E1. 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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Escoita de materiais 

audiovisuais. Debates 

B1.1.E2. Recolle as ideas 

fundamentais e secundarias en 
FUNDAMENTAL 

P: Observación do 

profesor/a 

     Autoavaliación 
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resumos, esquemas ou mapas 

conceptuais. 

I: Exercicios de aula 

B1.1.E3. Interpreta, reflexiona e emite 

xuízos críticos sobre discursos 

orais de distinta natureza. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

     Observación do grupo-

aula 

I: Debates, comentarios 

críticos 

B1.2.E1. Sintetiza o contido dun texto 

ou responde preguntas concretas 

relativas á comprensión de textos orais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Debates, comentarios 

críticos 

B1.2.E2. Comprende as ideas 

principais e contidos relevantes dunha 

presentación, charla ou conferencia. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: : Debates, comentarios 

críticos 

B1.2.E3. Recoñece as distintas 

estratexias de organización do contido 

nunha exposición oral sobre un tema 

especializado propio do ámbito 

educativo ou de divulgación científica e 

cultural. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Materiais audiovisuais 

B1.2.E4. Escoita de maneira activa, 

toma notas e formula preguntas coa 

intención de aclarar ou ampliar ideas 

que se desprenden da exposición oral. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Toda actividade de aula 

B1.3.E1. Recoñece a intención 

comunicativa, as ideas principais e 

relevantes de programas de radio e 

FUNDAMENTAL 
P: Observación da 

profesora/or 
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televisión (entrevistas, documentais, 

series e películas). 

I: Escoita crítica de 

materiais audiovisuais. 

B1.3.E2. Identifica as características 

propias dos principais xéneros 

informativos e de opinión procedentes 

dos medios de comunicación social. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Escoita crítica de 

materiais audiovisuais. 

B1.3.E3. Analiza e explica os recursos 

verbais e non verbais. 
SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Análise de textos orais e 

escritos 

B1.4E.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Análise de textos orais e 

escritos 

B1.4.E2. Coñece, valora e aplica as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral; respecta as 

quendas e as opinións alleas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or,  e do grupo. 

I: Debates 

B1.4.E3. 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. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or,  e do grupo. 

I: Debates, exposicións 

orais de traballos. 

B1.5.E1. Planifica os seus textos orais 

e produce discursos adecuados, 

coherentes e ben cohesionados. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or. 

I: Exposicións orais de 

traballos 
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B1.5.E2. Consulta fontes de 

información diversas e revisa os 

borradores e esquemas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or. 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.5.E3. Presenta os contidos de forma 

clara e ordenada e con corrección 

gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or. 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.5.E4. Utiliza o rexistro adecuado á 

situación comunicativa. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.5.E5. Emprega axeitadamente os 

elementos prosódicos e (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. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.5.E6. Emprega as TIC para 

documentarse bibliograficamente, 

revisar gramaticalmente o texto e 

elaborar unha presentación atractiva e 

innovadora. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo.  

Autoavaliación 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.6.E1. Desenvolve un tema do 

currículo con rigor, claridade e 

corrección gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo 

I: Exposicións orais de 

traballos 
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B1.6.E2. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o uso de 

coloquialismos  

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.6.E3. Emprega recursos verbais e 

non verbais en textos expositivos. 
SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.6.E4. Adecúa o texto segundo a 

intención comunicativa, o tema e o 

xénero textual. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.7.E1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas 

á situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.7.E2. Participa con fluidez nas 

intervencións orais espontáneas 

respectando as regras morfosintácticas 

desta lingua, en especial a colocación 

do pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete vogais, n 

velar e fonema fricativo palatal xordo). 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.7.E3. Emprega nas intervencións 

orais espontáneas expresións propias 

do galego: infinitivo conxugado e 

fraseoloxía adecuada. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 
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B1.7.E4. Emprega nas intervencións 

orais espontáneas un léxico rico e 

variado. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.8.E1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das persoas 

interlocutoras. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.9.E1. Desenvólvese con eficacia en 

situacións que xorden na vida diaria así 

como noutras de estudo ou traballo e 

participa en conversas informais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.10.E1. 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. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo.  

Autoavaliación 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.10.E2. Deseña estratexias para 

mellorar e progresar de xeito autónomo 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Exercicios de aula 

B1.11.E1. Recoñece a emisión dunha 

pronuncia galega correcta, identifica os 

erros na produción oral allea e produce 

discursos orais que respectan as regras 

prosódicas e fonéticas da lingua 

galega. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo. 

Autoavaliación 

I: Exposicións orais de 

traballos 
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B.1.11.E2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que 

se poidan asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo.  

Autoavaliación 

I: Todas situación de aula 

B1.11.E3. Usa, se a posúe, a variante 

dialectal propia e asúmea como a 

variedade habitual do seu contexto. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do 

grupo.Autoavaliación 

I: Todas situación de aula 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1.E1. Recolle as ideas 

fundamentais do texto en resumos, 

esquemas e mapas conceptuais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

    Autoavaliación 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.1.E2. Interpreta o sentido global do 

texto, identifica o propósito 

comunicativo do/da autora e emite 

opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.1.E3. Distingue o tema principal e os 

subtemas e compón o esquema 

xerarquizado das ideas do texto. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.1.E4. Utiliza recursos bibliográficos, 

audiovisuais e dixitais para facilitar a 

comprensión e complementar a 

información.  

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula 
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B2.2.E1. Selecciona e presenta os 

contidos dos seus textos de forma clara 

e ordenada 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or- 

Autoavaliación 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.2.E2. Identifica e describe as 

características lingüísticas dos distintos 

tipos de rexistro. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.2.E3. Utiliza o rexistro lingüístico 

axeitado á situación comunicativa das 

súas producións. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios  

B2.2.E4. Utiliza mecanismos variados 

de cohesión lingüística. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.2.E5. Axústase ás normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.3.E1. Comprende, interpreta e 

sintetiza tanto o contido de materiais de 

consulta (dicionarios, glosarios e 

enciclopedias) e textos argumentativos 

e expositivos (ensaios). 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exposición de traballos, 

presentacións... 

B2.3.E2. Identifica o tema e a estrutura 

de textos de carácter expositivo e 

argumentativo, de tema especializado, 

FUNDAMENTAL 
P: Observación da 

profesora/or 
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propios do ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural. 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.3.E3. Sintetiza e distingue as ideas 

principais e as secundarias de textos de 

carácter expositivo e argumentativo 

propios do ámbito educativo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.3.E4. Analiza os recursos verbais e 

non verbais dos textos expositivos e 

argumentativos de tema especializado 

e valóraos en función da intención 

comunicativa do/da autor/a, do tema e 

do xénero textual. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo.  

Autoavaliación 

I: Exercicios de aula, 

exposicións orais. 

B2.3.E5. Desenvolve un tema do 

currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Presentación de traballos 

   Exames escritos 

B2.3.E6. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o uso de 

coloquialismos e palabras comodín. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Presentación de traballos 

   Exames escritos 

B2.4.E1. Comprende, produce e valora 

de forma crítica textos publicitarios e 

periodísticos de carácter informativo ou 

de opinión. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Presentación de 

traballos, exercicios de 

aula 

B2.4.E2. Interpreta as 

mensaxespublicitarias e recoñece os 

elementos de persuasión dos anuncios. 

FUNDAMENTAL 
P: Observación da 

profesora/or 
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I: Presentación de 

traballos, exercicios de 

aula 

    Exames escritos 

B2.4.E3. Identifica e rexeita as ideas e 

os usos lingüísticos discriminatorios 

dos textos publicitarios. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo. 

Autoavaliación 

I: Comentario crítico de 

textos publicitarios 

B2.5.E.1 Identifica e analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal, de 

contido e as característicaslingüísticas 

dos textos descritivos e produce outros 

textos similares. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.6.E1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, a estrutura 

formal, de contido e as características 

lingüísticas dos textos expositivos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.7.E1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, a estrutura 

formal e de contido e as características 

lingüísticas dos textos narrativos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.8.E1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, estrutura 

formal e de contido e as características 

lingüísticas dos textos argumentativos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula 

    Exames escritos 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  214 | 349 

 

B2.10.E1. Consulta fontes dixitais, 

contrasta e selecciona a información 

relevante mediante fichas- resumo. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

     Autavaliación 

I: O propio material 

elaborado polo alumno/a 

B2.10E.2. Planifica os escritos en 

función dunha orde predefinida e revisa 

o proceso de escritura con axuda de 

ferramentas dixitais. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

     Autavaliación 

I: Diálogo co alumno/a 

B2.10.E3. Respecta as normasde 

presentación dos traballos escritos, a 

organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de 

páxina, bibliografía. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

     Autavaliación 

I: Exames escritos, 

comentarios, traballos 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1.E1. Emprega os principais 

coñecementos de Lingüística Xeral 

para comprender e analizar textos 

alleos de distintos ámbitos e para 

producir, compor e revisar textos 

propios e de temáticas diversas 

vinculadas á comunicación e á 

linguaxe. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

     Autavaliación 

I: Exames escritos, 

comentarios, traballos 

B3.1.E2. Describe os principais 

conceptos de Lingüística Xeral 

comunicación, linguaxe, lingua, 

unidades lingüísticas, signo lingüístico 

e diversas disciplinas lingüísticas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 
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B3.2.E1. Recoñece os rexistros 

lingüísticos en textos orais e escritos en 

función da intención comunicativa. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.2.E2. Valora a importancia de 

utilizar o rexistro axeitado a cada 

situación comunicativa e aplícao nas 

súas producións orais e escritas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

   Diálogo co alumno/a 

B3.3.E1. Produce textos escritos ou 

orais de diferentes xéneros mostrando 

un correcto nivel de corrección 

gramatical, presentación, adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.4.E1. Identifica e explica os usos e 

valores do substantivo e do adxectivo 

nun texto, relacionándoos coa intención 

comunicativa, c tipoloxía textual, así 

como con outros compoñentes da 

situación comunicativa.oa 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.5.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos determinantes, relaciona a 

súa presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, así 

como con outros compoñentes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.6.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos verbos e das perífrases e 

relaciona a súa presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, así 

como con outros compoñentes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 
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B3.7.E1. Identifica, explica e usa 

distintos tipos de conectores que lle 

proporcionan cohesión a un texto. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.8.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos adverbios e das locucións 

adverbiais e relaciona a súa presenza 

coa intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros 

compoñentes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.9.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos pronomes e relaciona a súa 

presenza coa intención comunicativa e 

a tipoloxía textual, así como con outros 

compoñentes 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.10.E1.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. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or, do grupo. 

Autoavaliación 

I: Elaboración de traballos 

en grupo ou individuais. 

B3.11.E1. Utiliza os 

coñecementoslingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha 

das 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or, do grupo.  

Autoavaliación 

I: Diálogo co alumno/a 
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linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en 

calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1.E1. Distingue as funcións 

sociais da lingua e determina a 

situación 

do galego respecto a elas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.2.E1. Describe a diversidade 

lingüística no mundo, en Europa e na 

Península Ibérica. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.2.E2. Determina o papel da 

lusofonía nas linguas do mundo no 

século XXI e a súa importancia cultural 

e económica desde a perspectiva 

galega. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula, 

traballos 

B4.2.E3. Diferencia e explica os 

conceptos de multilingüismo, 

plurilingüismo, lingua minoritaria e 

lingua minorizada, conflito lingüístico e 

diglosia e describe os fundamentos do 

ecolingüismo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula, 

presentación de traballos. 

B4.3.E1. Describe a romanización e o 

nacemento das linguas romances. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula, 

traballos 
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B4.3.E2. Identifica e describe os 

diferentes elementos constitutivos do 

galego ao longo da historia (substrato, 

estrato e superestrato). 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.4.E1. Recoñece os cultismos, 

semicultismos e palabras patrimoniais 

e cita algún exemplo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.4E.2. Distingue as familias léxicas 

irregulares e utilízaas correctamente. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.5.E1. Identifica e describe as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego antigo. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.5.E2. Describir o contexto 

histórico e cultural do galego antigo 

así como a súa situación 

sociolingüística. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.5.E3. Identifica o galego antigo 

en documentos non literarios e 

literarios. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.6.E1. Distingue as caracterís- ticas 

lingüísticas fundamentais do galego 

medio (séculos XVI, XVII e XVIII), 

SECUNDARIO 
P: Observación da 

profesora/or 
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describe o seu contexto e identifícao en 

textos. 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.6.E2. Describe o contexto histórico 

e cultural do galego medio así como a 

súa situación sociolingüística. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.6.E3. Analiza a repercusión desta 

etapa de dialectalización da lingua no 

desenvolvemento posterior do galego. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.6.E4. Identifica o galego medio en 

documentos non literarios e literarios. 
SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or  

I: Exercicios de aula 

B4.7E.1. Distingue as características 

lingüísticas fundamentais do galego 

moderno (desde o século XIX ata 

1916). 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.7.2. Describe o contexto histórico e 

cultural do galego moderno (desde o 

século XIX ata 1916) así como a súa 

situación sociolingüística. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.7.E3. Analiza a repercusión da 

etapa de nacemento do galego 

moderno (desde o século XIX ata 1916) 

no desenvolvemento posterior da 

lingua. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 
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B4.7.E4. Identifica o galego mo- derno 

(desde o século XIX ata 1916) en 

documentos non literarios e literarios. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito 

individual e/ou en grupo nos que se 

describen e analizan textos anteriores a 

1916. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo. 

Autoavalición  

I: Exposición de traballos 

Bloque 5. A literatura. 

B5.1.E1. Define "literatura" e "texto 

literario", caracteriza os diferentes 

xéneros e analiza os seus principais 

recursos formais e describe a 

cronoloxía xeral da historia da literatura 

galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.1.E2. Compara textos de diferentes 

xéneros, caracterizándoos a partir dos 

seus trazos formais e estruturais 

definitorios. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.1.E3. Adscribe á súa época 

autores/as e textos destacados da 

historia da nosa literatura.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.2.E1. Define "literatura galega de 

tradición oral" e as súas principais 

concrecións xenéricas, concreta a 

historia da súa vitalidade e mais as 

principais manifestacións e 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 
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compilacións nos diferentes períodos 

históricos ata a actualidade. 

B5.2.E2. Le e comenta textos dos 

diferentes xéneros da literatura galega 

de tradición oral e identifica os seus 

principais trazos formais, estruturais e 

temáticos. 

SECUNDARIO 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula, 

exposición de traballos 

B5.3.E1. Identifica, analiza e describe a 

literatura medieval: contextualiza 

sociohistórica e sociolingüisticamente 

as súas orixes, define as características 

principais e analiza a lírica profana 

(cantiga de amor, de amigo e de 

escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de 

Santa María) e a prosa medieval. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula, 

exposición de traballos 

B5.4.E1. Le e comenta textos 

representativos da literatura medieval, 

caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.5.E1. Identifica, analiza e describe a 

literatura do galego medio (séculos XVI, 

XVII e XVIII): contextualiza 

sociohistórica e sociolingüisticamente a 

produción, e describe e analiza as 

obras e os/as autores/as principais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.6.E1. Le e comenta textos 

representativos da literatura do galego 

medio, caracterízaos formal, estrutural 

e tematicamente e ponos en relación co 

SECUNDARIO 
P: Observación da 

profesora/or 
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contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.7.E1. Identifica, analiza e describe a 

literatura do Rexurdimento: 

contextualiza sociohistórica e 

sociolingüisticamente a produción do 

Prerrexurdimento e o Rexurdimento 

pleno ata 1916 e describe e analiza as 

obras e os/as autores/as principais 

deste período. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.8.E1. Le e comenta textos 

representativos da literatura do 

Rexurdimento (tanto do 

Prerrexurdimento como do 

Rexurdimento pleno e a literatura de 

comezos do século XX ata 1916), 

caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

 

8.6.- 2º BACHARELATO 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (2º BACHARELATO) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
T 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

CC 

Bloque 1. Comunicación oral. Escribir e falar 

LGB1.1.1. Identifica a intención 

comunicativa, a idea principal e 

as secundarias, de calquera 

texto oral, formal ou informal, 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 
P: Observación 

da profesora/or 
CCL 
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producido na variante estándar 

ou en calquera das variedades 

dialectais. 

I: Esocoita de 

materiais 

audiovisuais 

    Debates 

LGB1.1.2. Recolle as ideas 

fundamentais e secundarias en 

resumos, esquemas ou mapas 

conceptuais. 

Ao 

longo 

de todo 

o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

do profesor/a 

    Autoavaliación 

I: Exercicios de 

aula. 

CCL 

 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona 

e emite xuízos críticos sobre 

discursos orais de distinta 

natureza.  

Ao 

longo 

de todo 

o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

     Observación 

do grupo-aula 

I: Debates, 

comentarios 

críticos 

CCL 

LGB1.2.1. Identifica as ideas 

principais e contidos relevantes 

dunha presentación (charla ou 

conferencia sobre temas 

especializados do ámbito 

educativo).  

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Debates, 

comentarios 

críticos 

CAA 

LGB1.2.2. Recoñece as 

distintas estratexias de 

organización do contido nunha 

exposición oral sobre un tema 

especializado propio do ámbito 

educativo ou de divulgación 

científica e cultural. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or 

I: : Debates, 

comentarios 

críticos 

CCL 

CAA 

LGB1.2.3. Escoita de maneira 

activa, toma notas e formula 

preguntas coa intención de 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Materiais 

audiovisuais 

CAA 
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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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Escoita crítica 

se materiais 

audiovisuais. 

CCL 

CAA 

LGB1.3.2. Identifica as 

características propias dos 

principais xéneros informativos 

e de opinión dos medios de 

comunicación social. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Visionado de 

videos. 

CCL 

CAA 

LGB1.3.3. Analiza os recursos 

verbais e non verbais que se 

empregan na publicidade para 

convencer os destinatarios ou 

destinatarias. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Escoita crítica 

de materiais 

audiovisuais. 

CCL 

CAA 

CSC 

LGB1.3.4. Analiza de forma 

crítica a forma e contido das 

mensaxes publicitarias e evita 

usos lingüísticos 

discriminatorios. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Observación do 

grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Escoita crítica 

de materiais 

audiovisuais. 

CCL 

CSC 

LGB1.4.1. Identifica os 

recursos que proporcionan 

adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Análise de 

textos orais e 

escritos 

CAA 

CCL 

LGB1.4.2. Coñece e aplica as 

normas que rexen a cortesía na 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Observación do 

CCL 
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comunicación oral e respecta 

as opinións alleas. 

grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Debates 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or,  

e do grupo. 

I: Presentación 

de traballos. 

Debates. 

CSC 

CAA 

LGB1.5.1. Planifica os seus 

textos orais e produce 

discursos adecuados, 

coherentes e ben 

cohesionados. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or,  

e do grupo. 

Autoavaliación. 

I: Debates, 

exposicións orais 

de traballos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

LGB1.5.2. Consulta fontes de 

información diversas e revisa 

os borradores e esquemas. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

I: Exposicións 

orais de traballos 

 

CAA 

CCL 

LGB1.5.3. Presenta os 

contidos de forma clara e 

ordenada e con corrección 

gramatical, cínguese ao tema e 

non divaga. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

I: Exposicións 

orais de traballos 

CAA 

LGB1.5.4. Emprega 

axeitadamente os elementos 

prosódicos (entoación e 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 
P: Observación 

da profesora/or. 

CCL 
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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. 

I: Exposicións 

orais de traballos 

LGB1.5.5. Exprésase con 

facilidade e recorre a 

paráfrases ou circunloquios 

cando non encontra a 

expresión precisa. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or e 

do grupo 

I: Exposicións 

orais de traballos 

CCL 

CSC 

CSIEE 

LGB1.5.6. Utiliza o rexistro 

adecuado á situación 

comunicativa. 

1º 

trimestre 

e 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or e 

do grupo 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

CSIEE 

LGB1.5.7. Tenta buscar a 

complicidade do público e 

demostra seguridade ao 

responder as preguntas do 

auditorio. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or e 

do grupo.    

Autoavaliación 

I: Exposicións 

orais de traballos. 

Debates. 

 CCL 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Elaboración de 

traballos 

CSIEE 
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LGB1.6.1. Produce textos 

orais, en intervencións 

espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavalición. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CD 

CCL 

CAA 

LGB1.6.2. Participa con fluidez 

nas intervencións orais 

espontáneas respectando as 

regras morfosintácticas desta 

lingua, en especial a colocación 

do pronome átono, así como a 

fonética galega (pronuncia das 

sete vogais, n velar e fonema 

fricativo palatal xordo). 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavalición. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

LGB1.6.3. Emprega nas 

intervencións orais 

espontáneas expresións 

propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía 

adecuada. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavalición. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

LGB1.6.4. Emprega nas 

intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e 

variado. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavalición. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

LGB1.7.1. Desenvolve un tema 

do currículo con rigor, claridade 

e corrección gramatical e 

fonética. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

CCL 
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I: Presentación 

de exercicios. 

LGB1.7.2. Emprega léxico 

preciso e especializado e evita 

o uso de coloquialismos e 

palabras comodín. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

I: Presentación 

de exercicios. 

CCL 

LGB1.8.1. Desenvolve 

argumentos de forma 

comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das 

persoas interlocutoras. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

I: Presentación 

de exercicios. 

CCL 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

CAA 

CSC 

LGB1.9.1. Desenvólvese con 

eficacia en situacións que 

xorden na vida diaria así como 

noutras de estudo ou traballo e 

participa en conversas 

informais. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

I: Presentación 

de exercicios. 

CCL 

CSC 

LGB1.10.1. Recoñece en 

exposicións propias e alleas as 

dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticións, 

ambigüidades, mal uso dos 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Presentación 

de exercicios. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Elaboración de 

traballos. 

CAA 

CCL 

LGB1.11.1. Recoñece a 

emisión dunha pronuncia 

galega correcta, identifica os 

erros na produción oral allea e 

produce discursos orais que 

respectan as regras prosódicas 

e fonéticas da lingua galega.  

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Exercicios de 

aula. 

CAA 

LGB1.11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os 

prexuízos que se poidan 

asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

I: Lectura de 

comentarios 

críticos. 

CCL 

CAA 

LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a 

variante dialectal propia e 

asúmea como a variedade 

habitual do seu contexto. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or e 

do grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
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LGB2.1.1. Sintetiza as ideas 

fundamentais do texto en 

resumos, esquemas e mapas 

conceptuais. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación  

e rexisstro da 

profesora/or.     

Autoavaliación 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CSC 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido 

global e identifica a intención 

comunicativa do emisor en 

textos expositivos e 

argumentativos de distintos 

ámbitos. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CCA 

LGB2.1.3. Diferencia as ideas 

principais e as secundarias e 

sintetiza o contido de textos 

expositivos e argumentativos 

de distintos ámbitos. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

LGB2.1.4. Utiliza recursos 

bibliográficos, audiovisuais e 

dixitais para facilitar a 

comprensión dun texto e 

complementar as súas 

producións. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Exercicios de 

aula 

CCL 

LGB2.2.1. Planifica os seus 

traballos seguindo unha orde 

predefinida e revisa o proceso 

de escritura para mellorar a 

produción final. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or- 

Autoavaliación 

CCL 

CD 

CAA 
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I: Exercicios de 

aula. Exames 

escritos. 

LGB2.2.2. Produce textos 

propios de distintos ámbitos 

usando o rexistro adecuado, 

organizando os enunciados en 

secuencias lineais e ben 

cohesionadas. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación  

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

 

LGB2.3.1. Desenvolve un tema 

do currículo con rigor, claridade 

e corrección gramatical. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CSC 

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. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro. da 

profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Exames 

escritos. 

Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

LGB2.3.3. Emprega léxico 

preciso e evita o uso de 

coloquialismos ou palabras 

comodín. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación  

e rexistro da 

profesora/or. 

Autoavaliación 

I: Exames 

escritos 

CCL 
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LGB2.3.4. Organiza os 

contidos dos seus traballos en 

función duns obxectivos 

fixados previamente, contrasta 

posturas enfrontadas e 

defende a súa opinión con 

argumentos. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Exposición de 

traballos, 

comentarios, 

presentacións... 

CCL 

LGB2.4.1. Describe os trazos 

morfosintácticos, léxico-

semánticos e pragmático-

textuais de textos expositivos e 

argumentativos. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CSC 

LGB2.4.2. Recoñece e explica 

a función no texto dos distintos 

procedementos de cita: estilo 

directo, estilo indirecto, estilo 

indirecto libre e cita encuberta. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

LGB2.5.1. Consulta 

información en fontes 

bibliográficas e dixitais e 

compila os datos máis 

relevantes en fichas-resumo. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación 

I: Exercicios de 

aula, 

exposicións 

orais. 

CCL 

LGB2.5.2. Respecta as normas 

de presentación dos traballos 

escritos, a organización en 

epígrafes, procedementos de 

1ª 

avaliación 

e 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Presentación 

de traballos 

CCL 

CD 

CAA 
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cita, notas a pé de páxina, 

bibliografía. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

   Exames 

escritos 

LGB2.5.3. Utiliza procesadores 

de texto e correctores 

ortográficos para mellorar a 

presentación e evitar erros 

ortográficos e tipográficos. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación 

I: Presentación 

de traballos 

CCL 

CD 

 

LGB2.6.1. Recoñece, describe 

e utiliza recursos de cohesión 

gramaticais e léxico-

semánticos. 

1º 

trimestre 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Presentación 

de traballos 

   Exames 

escritos 

CCL 

CD 

LGB2.6.2. Describe os tipos de 

rexistro e analiza as súas 

manifestacións lingüísticas. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Presentación 

de traballos 

   Exames 

escritos 

CCL 

CAA 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Define e identifica os 

fonemas vocálicos e 

consonánticos da lingua 

galega. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos 

CCL 

CAA 

LGB3.1.2. Valora as normas 

fonéticas como medio para 

facilitar a comunicación eficaz. 

1ª 

avaliación 
SECUNDARIO 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Exposicións 

orais. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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LGB3.2.1. Explica as principais 

variedades dialectais e valora a 

diversidade lingüística como 

parte de noso patrimonio 

cultural. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CCEC 

LGB3.3.1. Explica os 

procedementos de formación 

das palabras.  

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CCEC 

LGB3.3.2. Recoñece e explica 

os tipos de morfemas así como 

a análise morfolóxica. 

1ª e 2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CAA 

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e 

explica a estrutura morfolóxica. 

1ª e 2ª 

avaliación 
 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CAA 

LGB3.4.1. Recoñece as 

diferentes estruturas 

sintácticas, explica as relacións 

que se establecen e emprega a 

terminoloxía axeitada. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

CAA 
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Exercicios de 

aula. 

LGB3.5.1. Identifica e explica 

as relacións e unidades 

semánticas. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CAA 

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 relacionados cos 

elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exercicios de 

aula. 

CCL 

CAA 

LGB3.7.1. 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. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

SECUNDARIO 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Exercicios de 

aula. 

CCL 

CAA 

CD 

Bloque 4. Lingua e sociedade 
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LGB4.1.1. Recoñece os 

estereotipos e prexuízos 

lingüísticos e determina a súa 

repercusión nos usos.  

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CAA 

LGB4.1.2. Elabora traballos de 

xeito individual e/ou en grupo 

nos que se describen e 

analizan cuestións 

sociolingüísticas. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Comentarios 

críticos. 

CCL 

CSC 

LGB4.2.1. Describe e interpreta 

o proceso de construción da 

variante estándar da lingua 

galega. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.2.2. Recoñece as 

interferencias lingüísticas no 

galego, con especial atención 

aos castelanismos e 

desenvolve un discurso propio 

libre destes elementos. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.3.1. Distingue as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego 

moderno (desde 1916 ata 

1978). 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos.  

CCL 

CCEC 
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LGB4.3.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do galego 

moderno (desde 1916 ata 

1978), así como a súa situación 

sociolingüística. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.3.3. Diferencia e 

describe as etapas que 

podemos establecer entre 1916 

e 1978 desde o punto de vista 

sociolingüístico. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.3.4. Analiza a 

importancia da etapa 1916-

1978 no desenvolvemento 

posterior da lingua. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I:  Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.3.5. Identifica o galego 

moderno (desde 1916 ata 

1978) en documentos non 

literarios e literarios. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.4.1. Distingue as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego 

moderno (desde 1978 ata a 

actualidade). 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 
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LGB4.4.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do galego 

moderno desde 1978 ata a 

actualidade, así como a súa 

situación sociolingüística. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.4.3. Analiza a 

importancia da etapa desde 

1978 ata a actualidade no 

desenvolvemento do galego. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.4.4. Recoñece o galego 

como unha lingua en vías de 

normalización e sinala as súas 

fortalezas e debilidades. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.4.5. Sinala as principais 

características lingüísticas en 

documentos non literarios e 

literarios desde 1978 ata a 

actualidade. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.5.1. Elabora unha 

descrición esquemática na que 

se detallen as diferentes etapas 

da historia da lingua galega e 

as súas principais 

características. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 
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LGB4.6.1. Analiza e interpreta 

a evolución da conciencia 

lingüística na historia da lingua 

galega. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

CSC 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

LGB5.1.3. Identifica, analiza e 

describe o teatro galego de 

1916 a 1936: autores/as das 

Irmandades, Vangardas e 

Grupo Nós. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 
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Presentación 

de traballos. 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e 

describe a poesía galega entre 

1936 e 1975: produción bélica 

e autores/as do exilio, a 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

CCL 
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Xeración de 1936, a Promoción 

de Enlace e a Xeración das 

Festas Minervais. 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 
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Presentación 

de traballos. 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e 

describe a prosa galega de 

1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

CCL 
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estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o 

novo século. 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 
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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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escrito ou oral 

da obra de 

lectura do 

período. 

CCL 

 

9.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable dos procedementos e 

instrumentos de avaliación 

9.1.-Para a docencia presencial 

No apartado correspondente desta programación aparecen especificados para todos os 

cursos os procedementos e instrumentos de avaliación que empregaremos para cada un 

dos estándares de aprendizaxe avaliables establecidos pola admnistración. 

Os procedementos básicos que, como podemos comprobar no punto citado, empregamos 

para a avaliación do alumnado son: 

• Observación directa do profesor/a. 

• Corrección do profesor/a. 

• Observación do resto do grupo/aula. 

• Corrección entre o alumnado. 

• Autoavaliación do propio alumno ou alumna. 
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Os instrumentos a empregar, tamén recollidos anteriormente, para a avaliación serán 

basicamente: 

• Exames escritos e orais. 

• Presentación de traballos vía papel e/ou dixital. 

• Lectura en alto e en silencio. 

• Un libro de literatura por trimestre e libros voluntarios. 

• Dramatizacións e Debates. 

• Anotacións no libro de notas seguindo unhas pautas. 

 

Respecto a actividade presencial, o labor docente levarase a cabo como figura nesta 

programación. Ademais, este curso, debido ás circunstancias excepcionais, terase especial 

coidado na elección de dinámicas que respecten as medidas de seguridade e hixiene 

indicadas no protocolo covid. Promoverase a elaboración de traballo colaborativo on line con 

documentos compartidos, por exemplo.   

9.2.- Para a docencia non presencial ou semipresencial 

Por outro lado, de atoparnos cunha actividade lectiva semipresencial e/ou non presencial, 

ou no caso de que un alumno ou parte do alumnado non acuda ao centro educativo por 

motivos relacionados coa covid-19 e precise ensino virtual, modificarase o necesario para 

que a aprendizaxe continúe. Empregarase a plataforma Moodle do Centro e en casos 

excepcionais o correo electrónico. En primeiro lugar, contactarase cos titores ou coa Xefatura 

de Estudos para coñecer se todo o alumnado ten acceso a Internet nas súas casas. Se 

existise algún caso no que poida haber dificultades de conexión, traballarase cos titores e 

coa Xefatura para solventalas. Se o problema persistise, tomaranse outras medidas como a 

recollida e entrega de material cada semana no propio Centro.  

Tamén será importante por parte do profesorado intentar manter un contacto o máis próximo 

posible co alumnado, a través de videoconferencias ou telefonicamente se fose preciso. Este 

contacto será tamén importante coas familias do alumnado que poderá facerse a través do 

correo electrónico, por chamadas telefónicas ou empregando a plataforma de Abalar . 

Ademais, tamén se informará aos titores e titoras dos distintos grupos para que así informen 

de maneira máis profunda ás familias.  
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As explicacións do profesor poderanse realizar mediante gravacións que serán colgadas en 

dita plataforma. Para resolver dúbidas do alumnado, o profesorado poderá habilitar un 

espazo para comentarios e dúbidas na plataforma Moodle. Tamén será de moita importancia 

un seguimiento do traballo do alumnado, polo que terán que enviar a través da Aula Virtual 

,Moodle as tarefas que así requira o profesorado nun tempo limitado. No caso das 

actividades orais poderase requerir diferentes gravacións de audio ou vídeo nas que se 

traballen os contidos propios do nivel para así acadar as aprendizaxes imprescindibles nos 

diferentes niveles. No tocante aos exames, faranse a través da plataforma Moodle ou doutro 

sistema que o profesor considere nese momento conveniente. 

10.- Concrecións metodolóxicas da materia 

10.1.-Para a docencia presencial 

O principal propósito que procuramos é mellorar a competencia comunicativa en lingua 

galega.  

Sabemos que o desenvolvemento intelectual pode ser acelerado mediante o emprego de 

determinadas estratexias didácticas (Vázquez Freire, 1992), por iso, a nosa metodoloxía de 

ensino tratará de ser o máis activa posible e alternará traballos individuais con traballos 

cooperativos que melloren os vínculos entre o alumnado e mesmo favorezan as relacións 

interculturais, por suposto, incluíndo na mesma liña a ensinanza por competencias e tarefas. 

É ben coñecido que segundo a Teoría de Intelixencias Múltiples de Gardner existen 

diferentes estilos de aprendizaxe, por conseguinte, trataremos na medida do posible de 

atender os diferentes ritmos para que todo o alumnado vaia adquirindo os coñecementos 

básicos.  

Outra cuestión a ter en conta é o traballo da oralidade pois en boa parte dos casos o uso da 

lingua polos rapaces e rapazas queda relegado a unha práctica ritual forzada polas clases 

de Lingua Galega e as outras materias que se imparten obrigatoriamente en galego. Por 

outra parte, somos moi conscientes de que a propia actitude do profesorado inflúe na 

motivación e rendemento do alumnado, pois como sinalou Jurjo Torres na súa teoría sobre 

o currículo oculto, en moitos aspectos, os valores transmitidos informalmente dende as aulas 

poden ter efectos moito máis determinantes e poderosos que os contidos curriculares 
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explícitos (Torres Santomé, 19952). Teremos isto en conta para que non se produza ningún 

tipo de desaxuste na conformación do autoconcepto nin na traxectoria académica do 

alumnado. 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo 

que no traballo de aula o/a docente manexa dous obxectivos fundamentais: 

• A consecución de obxectivos curriculares a través dos contidos do currículo 

• O desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe do alumnado 

noutras áreas.  

 

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de 

procedementos básicos da materia que son, obviamente, extrapolables a outras áreas e 

contextos de aprendizaxes.: 

• Comprensión oral e lectora 

• A expresión oral e escrita 

• A argumentación  

 

Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de 

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo 

en grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e 

o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar 

a competencia comunicativa.  

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 

comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos 

obxectivos de aprendizaxe.  

Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e 

a aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do 

 
2  Torres Santomé, Jurjo (1995). O Curriculum oculto. Portugal: Porto. 
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alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos. 

Polo tanto, tentaremos conseguir o máximo axuste entre a avaliación inicial (o que xa 

saben), a secuencia de contidos (grao de complexidade crecente das actividades) e o 

seu estilo de aprendizaxe; desde xeito, estaremos conseguindo a mellor metodoloxía para 

facer que cada alumna/o progrese na súa aprendizaxe e que supere as súas dificultades. 

Empregarase unha metodoloxía activa; as explicacións teóricas serán o soporte mínimo 

para que o alumnado realice un amplo número de actividades.  

 

A metodoloxía didáctica en Bacharelato debe fomentar a capacidade do alumnado de 

aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de 

investigación e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas 

aplicacións prácticas. 

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica 

estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas 

esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha. 

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías 

específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de 

desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel. 

 

 Teranse en conta  os seguintes criterios metodolóxicos: 

• Adecuación das actividades á madureza do alumnado nesta etapa educativa. 

• Diversidade de propostas e actividades que responden aos modos diferentes 

de aprendizaxes. 

• Integración do aprendido a través da interdisciplinariedade. 

• Desenvolvemento das capacidades cognitivas do alumnado. 

• Organización e precisión en contidos teóricos e actividades prácticas. 

• Aprendizaxe autónoma dos estudantes. 

• Secuenciación pautada da aprendizaxe práctica. 

• Participación activa do alumnado na aprendizaxe individual e en grupo. 
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• Fomento do interese pola aprendizaxe. 

• Uso funcional da lingua. 

 

Entre as estratexias didácticas que consideramos fundamentais encóntranse: 

• A lectura 

• A detección de ideas previas 

• As explicacións sobre os contidos 

• As aplicacións prácticas dos saberes e as habilidades 

• A aplicación de técnicas de estudo 

• A análise e a reflexión sobre conceptos, textos ou ideas complexas 

• A investigación lingüística e literaria 

• A construción de ideas novas e xuízos críticos.   

Para levalas a cabo, utilizaranse actividades de diversos tipos que responden a diferentes 

enfoques, formas de aprendizaxe e niveis de complexidade, individuais ou de grupo, 

asociadas ou non a técnicas determinadas e en función dos campos traballados da lingua e 

a literatura: actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de 

estruturación, de síntese, de análise indutiva e dedutiva, de lectura, de comentario, de 

escritura, de chuvia de ideas, de diálogo e debate, de reflexión, de contextualización, de 

busca de información, de investigación, etc. 

10.2.-Para a docencia non presencial ou semipresencial en todos os niveis de ESO e 

Bacharelato, se a situación sanitaria volve a ser a mesma que durante o 

confinamento. 

 

Actividades  

- Videoconferencias 

- Tarefas na aula virtual 

- Seguimento de contidos 
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11.- Materiais e recursos didácticos 

11.1.- Docencia presencial 

Desde o curso 2015/2016 están determinados os libros de texto para ESO 1, ESO 3 e BAC: 

CURSO 2015/16 AUTOR / TÍTULO / EDITORIAL /ANO ISBN 

1º ESO 
MONTES POSADAS, BARROS TABOADA, 

ESO 1, Lingua Galega e Literatura,  
978-84-678-5179-3 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Dependendo do criterio de cada docente e  dentro das 

súas posibilidades empregarase a Aula Virtual nas 

diferentes vertentes para facer as explicacións, 

consulta de dúbidas e recollida de tarefas. 

c) Video conferencias 

d) Foro de dúbidas. 

e) Mensaxería variada: vía telefónica, sistema de 

mensaxería da Aula Virtual. 

f) Páxina web. 

 

-  

Materiais e recursos 

1- Webex  para impartir as clases virtuais 

2- Aula virtual  para comunicación , consultas e/ou 

desenvolvemento do traballo  online. 

3- Correo electrónico para consultas 

4.- Outras actividades relacionadas co desenvolvemento da 

materia. 
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Editorial ANAYA, 2015 

3º ESO 

DÍAZ NÚÑEZ, SEIXO PASTOR,  

ESO 3,  Lingua Galega e Literatura,  

Editorial ANAYA, 2015 

978-84-678-5332-2 

1º BAC 

(Recomendado) 

NIETO PAZÓ, TROITIÑO FROIZ,  

Bacharelato, Lingua Galega e Literatura 1,   

Editorial ANAYA, 2015 

978–84–678–2805-4 

 

E desde o curso 2016/2017 os de ESO 2, ESO 4 e BAC 2. continuamos con estes libros un 

curso máis: 

CURSO 2016/17 AUTOR / TÍTULO / EDITORIAL / ANO ISBN 

2º ESO 

DÍAZ NÚÑEZ, SEIXO PASTOR,  

ESO 2, Lingua Galega e Literatura,  

Editorial ANAYA, 2016 

978-84-698-1048-4 

4º ESO 

DÍAZ NÚÑEZ, SEIXO PASTOR,  

ESO 4,  Lingua Galega e Literatura,  

Editorial ANAYA, 2016 

978-84-698-1251-8 

2º BAC 

(Recomendado) 

NIETO PAZÓ, TROITIÑO FRAIZ, Xosé,  

Bacharelato, Lingua galega e literatura 2,  

Editorial ANAYA, 2016 

978-84-698-1318-2 

 

Como material complementario utilizaremos o acceso dixital que nos proporciona a 

editorial, ademais doutros materiais de apoio como a Aula virtual e a súa plataforma Moodle. 

Para o fomento da lectura, e como complemento , en cada curso programamos a lectura dun 

libro avaliable por trimestre. Á parte dos escollidos polo departamento, o profesorado poderá 

ofrecer unha segunda lectura avaliable co fin de que o alumnado escolla entre ambas. 
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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 BAC 

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 BAC 

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. 

Outros materiais 

Outros materiais resaltables son todos aqueles que nos poida proporcionar internet, peza 

fundamental para o desenvolvemento das competencias clave. A súa utilización é unha peza 

fundamental no noso traballo de aula. A seguir nomeamos algúns deles coa clara conciencia 

de que nos faltan moitísimos, non todos son utilizados todos os cursos, e que se utilizan 

outros que probablemente non aparezan aquí reseñados. 

LITERATURA: 

• Coñecemento e acceso a webs que presentan corpus completos ou parciais de 

autores de literatura galega: 

Biblioteca Virtual Galega: http://bvg.udc.es/ 

Biblioteca virtual da Real Academia Galega:  http://www.realacademiagalega.org 

Literatura Galega:  http://www.culturagalega.org/lg3/ 

Asociación de escritores en lingua galega: http://www.aelg.org/ 

Libros Google: http://books.google.es / 

Galegos Espallados: http://www.galespa.com.ar/ 

• Estudo de autores e movementos literarios a partir de páxinas específicas e 

monográficas: 

Consulta de información sobre a vida, obra, textos, foros de debate, etc.: 
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Fundación Otero Pedrayo: http://www.arrakis.es/~trasalba/default.htm 

Fundación Vicente Risco: http://www.fundacionvicenterisco.com/ 

Museo Castelao: http://www.museocastelao.org/ 

Fundación Luís Seoane: http://luisseoane.org/ 

Fundación Neira Vilas: http://www.fundacionxoseneiravilas.com/ 

Obra de Celso Emilio Ferreiro: http://www.ctv.es/USERS/luz/LNP 

Web de Manuel María: http://www.manuelmaria.com/ 

Web de Uxío Novoneyra: http://www.uxionovoneyra.com/ 

Web de Bernardino Graña: http://www.bernardinograña.org/ 

Batallón literario: http://www.finisterrae.com/batallon/ 

Web de Yolanda Castaño: http://www.yolandacastano.com/ 

• Visionado de vídeos de carácter didáctico sobre diversos autores: Castelao, Otero 

Pedrayo, Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro, Lorenzo Varela...) 

• Visionado en http://es.youtube.com de fragmentos de actuacións, entrevistas... de 

actualidade relacionadas coa literatura galega (Méndez Ferrín, Reixa e Os resentidos, 

Manuel Rivas, Suso de Toro...) 

• Audición de materiais musicais ou sonoros sobre temática literaria obtidos de páxinas 

web: contos de Casares, Castelao, Neira Vilas... no arquivo sonoro de 

http://www.culturagalega.org; de Cabanillas, de Celso Emilio Ferreiro, de Manuel 

María... en http://www.ghastaspista.com, Uxío Novoneyra en http://www.diadasletras-

2010.com; entrevistas e tertulias (Casares no arquivo sonoro de 

http://www.culturagalega.org) 

 

LINGUA: 

• Coñecemento e utilización de recursos lingüísticos en internet: dicionarios,  

correctores, tradutores, léxicos específicos (aos que podemos acceder facilmente en 

http://www.edu.xunta.es/portal/ contenido/Recursos ). 

http://www.ghastaspista.com/
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• Morfoloxía: Exercicios interactivos de gramática, léxico e comprensión de Serafín 

Álvarez; información e algunhas actividades en papel na web Cousas de galego. 

Exercicios interactivos con pronomes. Exercicios interactivos sobre o infinitivo 

conxugado. Actividades de léxico para localizar a palabra definida e Actividades de 

léxico sobre mamíferos na páxina do Correlingua, Dúas propostas creativas para 

traballar a sintaxe de Luciano Fernández. Presentación en diapositivas sobre 

abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos elaborada por Román Landín para 4º de 

ESO, xogos de lingua O preguntoiro e O aforcado, no portal de contidos da Xunta. 

• Lingua oral: Dúas presentacións sobre variedades dialectais: unha sobre bloques e 

áreas e outra con mapas, de Noemí Pazó; Información sobre fonética na web Cousas 

de galego; Información sobre dialectoloxía na web Cousas de galego, Webquest 

sobre dialectoloxía para 1º de Bach., realizada por Xoán Costa; Mapas dialectais do 

ILG A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego: audiolibro editado por 

Fernández Rei e Carme Hermida. para escoitar en liña ou descargar en formato mp3. 

11.2.-Docencia non presencial 

No caso de docencia non presencial os materiais didácticos serán os mesmos que os 

empregados durante o curso pasado e que xa están mencionados no punto anterior. 

Traballarase fundamentalmente coa Aula Virtual e a plataforma moodle. Desde o comezo 

deste curso 2021-2022 o Departamento de Informática está formando a todo o alumnado e 

ao profesorado que así o demande. Analizaranse as carencias de cada alumno a través das 

titorías para comprobar a situación concreta de cada un deles e prestar o apoio necesario 

como así se fixo durante o Estado de alarma. 

12.-Criterios de avaliación 

12.1.-Docencia presencial 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables serán os referentes 

para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos 

marcados. Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos 

de ensinanza e a súa propia práctica docente. É necesario incorporar estratexias que 

permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, 

ou a avaliación entre iguais. En todo caso, os distintos instrumentos de avaliación como a 

observación sistemática do traballo do alumnado, as probas obxectivas orais e escritas, ou 
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os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nunha avaliación 

coherente. 

Por outra parte, constitúe tamén un elemento regulador de reaxuste dos procesos de 

ensinanza/ aprendizaxe. As pautas de avaliación elabóranse unha vez determinados os 

obxectivos e contidos, tendo en conta que non debe derivarse só destes senón que 

considerará o sucedido no desenvolvemento das situacións de ensinanza/aprendizaxe. 

Ademais dos datos aportados polas cualificacións do ano anterior, o noso Departamento 

considera moi útil facer unha avaliación inicial ao comezo de cada curso, como así aparece 

reflectido no punto 3 desta programación didáctica; así poderemos axustar mellor o 

programa establecido ás necesidades dos alumnos. En todos os grupos e niveis e ao longo 

das primeiras semanas de clase, os alumnos realizarán unhas probas coa finalidade de obter 

unha primeira información sobre a situación dos alumnos para detectar fortalezas e 

debilidades e realizar, en consecuencia, os cambios e adaptacións necesarias na 

programación de aula. Tomaremos como referencia as probas que se inclúen nos libros de 

texto e adaptaremos os aspectos que consideremos oportunos. 

Nas Instrucións do 30 de xullo sobre as medidas a adoptar neste curso académico, a 

avaliación inicial comprenderá: 

- Análise dos informes de avaliación individualizada do curso anterior. 

- Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 e das 

correspondentes competencias clave. 

- Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional. 

Os instrumentos empregados nesta avaliación inicial poden ser de diversa natureza tales 

como probas sobre os compoñentes gramaticais así como redaccións e probas orais 

realizadas na clase en grupos ou en parellas. 

É fundamental considerar a avaliación continua na nosa materia , trátase dunha valoración 

do nivel  de consecución dos obxectivos xerais especificados para cada unidade didáctica, 

expresados en termos de capacidade. Esta avaliación realízase ao longo de todo o proceso 

e permítenos coñecer o nivel de aprendizaxe para axudar os alumnos e alumnas no seu 

progreso, podendo desta forma ir variando as actividades se o consideramos conveniente, 

e corrixir os erros con actividades de reforzo.  
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Terase en conta ademais unha avaliación sumativa que nos permitirá saber ata que punto 

se acadaron os obxectivos previstos que aparecen reflectidos nas tarefas finais. As 

actividades de avaliación, xa sexan orais ou escritas, son probas de acción, de resolución 

de problemas, baseadas na interacción e contextualizadas reflectindo o adquirido e realizado 

polos alumnos. 

O principal factor motivador da aprendizaxe é a conciencia do propio progreso. Polo carácter 

formativo que ten a avaliación, débese implicar aoalumnado nas tarefas de avaliación. Desta 

forma o alumno desenvolve a independencia, o coñecemento da súa propia evolución cara 

ás metas propostas, e axúdalle a enfrontarse coas diferentes situacións propostas. A 

autoavaliación concrétase por medio de fichas diversas que se facilitarán ao alumno, e onde 

este anotará os seus progresos, as súas lagoas, e as súas necesidades na marcha cara á 

autonomía. A avaliación debe ser ademais global, incluíndo non só aos alumnos e  

profesores senón tamén á programación, ás actividades e ós materiais; cooperativa (levada 

a cabo polo profesor e os alumnos) e negociada. Debe contemplar tanto o proceso como o 

resultado. 

As bases dos instrumentos de avaliación xa foron descritas pero neste apartado faremos 

fincapé no punto das probas escritas. 

Probas escritas:  Os alumnos farán como mínimo dúas probas por avaliación que medirá os 

seus coñecementos e destrezas. As probas a realizar ao longo do curso amosarán a 

aprendizaxe da lingua. Realizarán ademais unha proba sobre o libro de lectura 

correspondente a cada trimestre.  

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables serán os referentes 

para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos 

marcados. Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos 

de ensinanza e a súa propia práctica docente. É necesario incorporar estratexias que 

permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, 

ou a avaliación entre iguais. En todo caso, os distintos instrumentos de avaliación como a 

observación sistemática do traballo do alumnado, as probas obxectivas orais e escritas, ou 

os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nunha avaliación 

coherente. 
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As cualificacións das avaliacións  reflectirán tanto a avaliación formativa  como a sumativa , 

e dicir, non só os coñecementos do alumno, senón tamén o esforzo persoal, a creatividade, 

o traballo responsable e diario, as destrezas adquiridas, a participación activa, a atención 

prestada na clase, así como o comportamento e actitude en xeral. 

As probas de recuperación das avaliacións suspensas celebraranse durante o mes de xuño 

de modo que cada alumno poida superar a materia que non puido durante o curso. 

12.2.-Docencia non presencial 

En caso de que a situación sanitaria o requira ao alumnado de 1º e 2º ESO teráselle en conta 

a realización de traballos entregados a través da Aula virtual en relación aos estándares de 

aprendizaxe.  O alumnado examinarase, sempre e cando sexa posible, a través de probas 

virtuais . 

Para 3º e 4º ESO poderán realizarse  exames ou probas( escritas ou orais)  sempre usando 

a plataforme da Aula virtual. 

Para 1º e 2º de Bacharelato seguirase o mesmo protocolo que empregamos no curso 2020-

21 . Continuarase coas clases virtuais a través da webex e da plataforma moodle. 

13.- Criterios de cualificación para o alumnado  

Criterios de cualificación para o alumnado da ESO 

13.1.-Docencia presencial 

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

1.- Realización, como mínimo, de dúas probas cualificables por avaliación.  

A media  de cada avaliación realizarase tendo en conta os exames, que sumarán o 80% , 

aplicando ademais o 10% do exame do libro de lectura e o 10% do traballo diario . 

A nota mínima de cada proba escrita non poderá ser inferior a 3,5 para superar a avaliación 

correspondente. 

A nota final de xuño será o resultado das tres avaliacións segundo as seguintes porcentaxes: 

1ª avaliación: 30%, 2ª avaliación: 30%, 3ª avaliación: 40%. Déixase constancia de que en  

ningunha das avaliacións poderá obterse menos dun 3,5. 

   O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á avaliación extraordinaria de 

xuño. 

 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  259 | 349 

 

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

características da materia poderán entrar contidos das unidades anteriores. O profesorado 

establecerá  os procedementos de recuperación que considere oportunos. 

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

4.- 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. 

2. 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: 

- 4 faltas ortográficas restaranse 0,25 puntos.. 

• A nota final de xuño obterase partindo da media ponderada das tres avaliacións segundo 

as seguintes porcentaxes:  

1ª avaliación: 30% 

2ª avaliación: 30% 

3ª avaliación: 40%  

  A nota non deberá ser  inferior a 3.5 

• A avaliación extraordinaria realizarase soamente mediante a proba escrita tendo en 

conta o grao mínimo de consecución dos estándares. 

 

O Departamento determina 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. 

 Criterios de cualificación para o alumnado de BAC 

• O Departamento establece os seguintes criterios para a avaliación do alumnado de 

bacharelato:  

2. Realización de unha ou dúas probas cualificables por avaliación, segundo considere 

oportuno o profesor/a. A nota media dos exames supoñerá o 90% da nota de 
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avaliación á que se sumará o 10% do libro de lectura o do traballo diario. A media non 

se realizará cunha nota inferior a 3.5. 

3. A lectura dun libro por avaliación e o traballo e actitude valorase ata un 10% . 

4.  Para o nivel de 2º Bacharelato os exames serán de tipo teórico-práctico. Haberá 

preguntas prácticas para demostrar o coñecemento dos contados que correspondan 

e, asemade, haberá preguntas tipo tema ( Sociolingüística, Literatura, Semántica…) 

Non se corrixirá ningún exame onde unha das partes estea en branco ( sexa a 

parte teórica ou a parte práctica) 

5. Ortografía: Para bacharelato seguiremos coas normas de corrección lingüística das 

probas ABAU, 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/i/x,...). 

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  coa 

materia desa avaliación. Quen teña máis de unha avaliación suspensa irá ao global 

con toda a materia. 

• A nota final será a media aritmética das tres avaliacións sempre que ningunha delas sexa 

inferior a un 3.5. 

• Na avaliación extraordinaria  avaliarase, soamente mediante a proba escrita, o grao 

mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe marcados como fundamentais na 

programación didáctica. 

 

O Departamento determina, como 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).  
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A sanción que se establece é a de cualificación negativa (puntuación de 0) na proba 

en cuestión. 

13.2.-Posibles situación de docencia non presencial polo COVID 19 

Se a situación sanitaria fai que teñamos que empregar a Aula Virtual esta será a única vía 

de recepción das tarefas que se soliciten. Todos aqueles traballos enviados por calquera 

outro medio NON SE AVALIARÁN . O alumnado que presente as tarefas fóra do prazo 

acordado non se lles terán en conta. 

Ao alumnado de 1º e 2º ESO teráselle en conta a realización de traballos entregados a través 

da Aula virtual en relación aos estándares de aprendizaxe. Examinaranse do libro de lectura,  

sempre e cando sexa posible, a través de probas virtuais .  

As porcentaxes que se aplicarán serán o 90%  para a entrega de tarefas pola Aula Virtual e 

o 10% para o libro de lectura. 

As porcentaxes s de cualificación final serán as mesmas que aparecen reflectidas para a 

docencia presencial: 30%, 30%, 40% 

Para 3º e 4º ESO poderán realizaranse  exames ou probas( escritas ou orais). A porcentaxe  

que se cualificará será. 10%, exame , libro lectura 30% , probas escritas e 60% para as 

tarefas entregadas a través da Aula Virtual. 

As porcentaxes de cualificación final serán as mesmas que aparecen reflectidas para a 

docencia presencial: 30%, 30%, 40% 

Para o alumnado de Bacharelato, seguiremos as pautas do curso pasado dependendo do 

tempo que dure a situación de clases non presenciais. Realizaranse probas a través da 

Plataforma Moodle e a elaboración de traballos terá un papel significativo na cualificación en 

cuestión. Cualificarase do xeito seguinte: 

- Realización de exames a través da plataforma: 60% 

- Traballos presentados : 30% 

- Libro de lectura: 10% 

 O alumnado que non supere a materia na convocatoria de xuño, deberá realizar una proba 

extraordinaria en setembro, presencial ou non, establecida en base aos estándares de 

aprendizaxe e aos criterios onde se esixirán os contados relacionados cos mesmos. 
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14.-Criterios de promoción do alumnado 

A continuación explicaremos os criterios de cualificación e promoción da nosa programación 

que é de onde sae a nota trimestral. Haberá como mínimo dúas probas escritas por trimestre. 

As dúas probas constituirán o 80 % da nota trimestral. Se a media das probas dá como 

resultado unha nota inferior a 3,5 non se sumará a porcentaxe restante e, polo tanto, non se 

poderá aprobar a avaliación. O exame da lectura trimestral vale un 10% e a actitude positiva 

cara a lingua galega, outro 10 %. 

A nota final de xuño obtense partindo da media ponderada das tres avaliacións; de tal xeito 

que o valor da primeira avaliación é do 30%, o da segunda avaliación, 30% e o da terceira, 

o 40%. 

15.-Medidas de atención a diversidade 

15.-1.-Docencia presencial 

Educar significa facer o posible para que todos os alumnos alcancen o máximo 

desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, ademais, por suposto, de que 

superen os obxectivos curriculares establecidos. E isto significa ter que lle prestar unha 

esmerada atención á diversidade do noso alumnado. Está claro que cada persoa é diferente 

pero sabemos que os alumnos que precisan un maior esforzo de axuste pedagóxico son 

aqueles nos que se identificaron necesidades específicas de apoio educativo, que se 

categorizan nos seguintes grupos:   

• os alumnos con necesidades educativas especiais derivadas dunha 

discapacidade ou dun trastorno grave de conduta;   

• os alumnos con altas capacidades intelectuais, 

• os alumnos que se integraron de forma tardía no noso sistema educativo;   

• os alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe;   

• os alumnos con necesidades educativas especiais por condicións persoais ou de 

historia escolar.   

 

Quitando o grupo de incorporación tardía, xa que a aprendizaxe da Lingua inglesa é en 

principio independente do sistema educativo, o resto de alumnos precisará, como dicimos, 

adecuacións que se axusten ás súas características individuais. Falaremos brevemente de 

cada perfil (asumindo que nos casos de alumnos nos que se dean conxuntamente máis 

dunha problemática a abordaxe didáctica complícase). 
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• Alumnos con necesidades educativas especiais derivadas dunha discapacidade ou 

dun trastorno grave de conduta. 

 

A discapacidade pode ser de tipo físico (sensorial ou motórica), intelectual ou estar 

relacionada cun trastorno da linguaxe. No primeiro caso, asóciase normalmente a un déficit 

significativo no aparato visual, auditivo e/ou motórico. Adecuarase o proceso de aprendizaxe 

ás peculiaridades do alumno  

Nos casos da discapacidade intelectual e dos trastornos o profesor enfróntase a un problema 

totalmente diferente pois como norma xeral o alumno precisará unha adaptación curricular 

significativa dos obxectivos e dos contidos, e proceder a unha avaliación en consonancia. 

En concreto para os alumnos cun TEL ( Trastorno Específico da Linguaxe) Para todos estes 

alumnos, as decisións sobre o seu itinerario académico deberán ser meditadas lentamente, 

en coordinación co Departamento de Orientación, posto que non será infrecuente que algúns 

se afasten da consecución das competencias que se estipulan para o curso. 

Por trastorno de conduta enténdese esencial, aínda que non unicamente, o relacionado co 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade. En todos os casos o profesor deberá 

adoptar medidas ordinarias que compensen dalgún xeito as dificultades deste tipo de 

alumnado. De xeito breve, cabe mencionar: equilibrar unha adecuada rutina da clase cunha 

didáctica novidosa e motivadora, coidar a localización do alumno, reforzar os éxitos, valorar 

o esforzo por encima dos resultados (coidando así a súa autoestima e a súa motivación), 

modificar as ferramentas de avaliación, etc. Se non existe desfase, non se deberán modificar 

os obxectivos. No caso de que exista desfase valorarase a posibilidade de realizar 

adaptacións do currículo, tendo sempre presente as competencias a alcanzar para poder 

promocionar e/ou titular. 

• Alumnos con altas capacidades intelectuais. 

 

O principal problema destes alumnos adoita ser a desmotivación, froito da sensación de 

aburrimento que supón afrontar actividades sobre aprendizaxes que xa teñen conseguidas. 

A tarefa do profesor consiste en implementar estratexias didácticas adecuadas (p.e., facilitar 

que lideren traballos en equipo ou permitir que participen nalgunhas explicacións como 

alumnos-axudantes…) e en ofrecer actividades que supoñan un reto ao alumno (actividades 

de ampliación ou enriquecemento, voluntarias ou non). Alumnos con dificultades específicas 

de aprendizaxe.   
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• Alumnos con necesidades educativas especiais por condicións persoais ou de 

historia escolar. 

 

Este campo foi recentemente incorporado á lexislación vixente e dá pé a diferentes 

interpretacións. O Departamento de Orientación deberá determinar os alumnos que se 

recollen baixo este epígrafe (p.e., alumnos con epilepsia que incida negativamente na súa 

aprendizaxe) e determinar así mesmo a liña da intervención educativa. 

 

Tendo este abano de posibilidades presente, hai que presentar os contidos dun modo 

atractivo e estimulante co obxecto de atender á diversidade. Os cursos atéñense a unha 

estrutura cíclica que lles permite aos alumnos ampliar os seus coñecementos en base ao 

que xa saben e afondar máis nas áreas culturais ou lingüísticas novas ou de maior 

complexidade. Á súa vez, o complexo procedemento de avaliación contén criterios xerais 

que se deben elaborar e adaptar para cada grupo, establecendo obxectivos concretos, 

segundo o contexto do centro, o profesor e a clase. Os profesores dispoñen de distintos 

instrumentos de avaliación e habilidades, así como de tarefas concretas. 

Ademais, é necesario establecer os contidos mínimos segundo as necesidades, 

capacidades e ritmo ao que aprenden os nosos alumnos.   

 

É máis, para poder ocuparnos das necesidades educativas con éxito hai que fixarse nas 

actividades, materiais e recursos dos que dispoñemos. A gran maioría das devanditas 

actividades pódense utilizar de modo personalizado e son abertas de modo que cada alumno 

pode responder de forma diferente, segundo a súa capacidade.   

 

Cada alumno necesitará unha cantidade de tempo determinada para a realización de tarefas 

que dependerá en maior ou menor grao da súa motivación. A gran parte das actividades 

están pensadas para uso na aula, pero tamén se poden mandar de deberes a modo de 

reforzo. O mesmo material e/ou recursos se poden utilizar como apoio ou como ampliación, 

é dicir, cámbiase o obxectivo segundo corresponda. Por exemplo, unha sinxela pregunta 

sobre un texto pode servir de reforzo para os alumnos menos avanzados, pero tamén pode 

actuar como inspiración nunha actividade de ampliación na que se lles pida aos alumnos 

que pensen noutras palabras. 
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Recoméndase que o profesor aproveite as habilidades dos alumnos de todas as formas que 

se lle ocorran. Pode suceder que un alumno que detesta falar goce escribindo vocabulario 

no encerado, mentres que a outros se lles dea ben debuxar ou confeccionar pósters. 

 

Outro factor crucial é a metodoloxía que segue o profesor co seu grupo en particular e, máis 

concretamente, cos alumnos que teñen dificultades de aprendizaxe. O máis importante con 

calquera tipo de tarefa é asegurarse de que se levaron a cabo unha correcta preparación 

previa, que os alumnos saben todas as palabras que van necesitar e que comprenden a 

finalidade da actividade. Se se lles dota aos alumnos coas ferramentas lingüísticas 

adecuadas que lles permitan realizar a actividade con éxito, teremos garantías de que a 

todos lles resulta suficientemente esixente e interesante. Sen a preparación necesaria, os 

alumnos poden sufrir unha experiencia de aprendizaxe negativa, o que os levará a perder 

confianza e a sentirse frustrados cunha actividade que esixe un grao de habilidade que non 

teñen.   

 

Como se dixo anteriormente, a avaliación e a estimulación son cruciais para os alumnos, 

pero máis para aqueles que teñen NEAE. Ao realizar unha actividade, deben ser dirixidos 

para que atopen as respostas correctas en vez de facilitárllelas. Así, os alumnos sentiranse 

satisfeitos ao encontrar a resposta correcta. Cada vez que un alumno calquera cometa un 

erro, hai que insistir en que cometer erros é parte do proceso de aprendizaxe e que non 

deben sentir vergoña por equivocarse.   

 

Non hai que esquecer que o repaso constante é outra parte importante do proceso de 

aprendizaxe que axudará en gran medida aos alumnos con necesidades especiais, así como 

ao resto do grupo. A ensinanza do noso idioma baséase nun sistema de repaso continuo, 

con diferentes xogos e técnicas para repasar o vocabulario estudado en cada unidade.   

15.-2.-Docencia non presencial 

En casos de docencia non -presencial e SEMPRE coa axuda do Departamento de 

Orientación trataremos de formar ao alumnado con NEAE para que a elaboración das tarefas 

da Aula Virtual sexa menos traumática. Desde o comezo deste curso xa se están realizando 

sesións previas, impartidas polo Departamento de Informática, para que este alumnado sexa 

capaz de empregar a Aula virtual con normalidade se fose preciso polas condicións 
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sanitarias. Aplicaranse ademais reforzos coordinados polas profesoras de Apoio así como 

pola Orientadora do centro. 

O alumnado con NEAE terá unha semana máis de prazo con respecto ao grupo de referencia 

para a entrega de tarefas. 

16.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación de 

materias pendentes 

16.1.-Materia pendente en ESO. Plan de traballo para a superación 

O alumno ou alumna de ESO que suspendera algunha materia na convocatoria 

extraordinaria do mes de setembro deberá aprobala nos cursos seguintes. Deberemos ter 

en conta que neste curso non se  impartirán  horas de pendentes para o alumnado de 

Secundaria.  

 Procedementos e instrumentos para avaliar o proceso de aprendizaxe da materia 

pendente. 

• Análise das producións dos alumnos e alumnas: resumos, traballos de aplicación 

e síntese, caderno, textos escritos, producións orais..., etc. 

• Intercambios orais co alumnado: diálogos, entrevistas, postas en común, 

asembleas. 

• Probas específicas: obxectivas, abertas, exposición dun tema, resolución de 

exercicios. 

 Avaliación do plan de traballo. 

A Xefa do Departamento encargarase da coordinación e seguimento da avaliación das 

aprendizaxes destes/as alumnos/as, xunto coa profesora/or que imparte a materia do curso 

correspondente. Tamén participará na coordinación da proposta de plan de traballo para o 

alumnado e na elaboración das probas específicas. 

Algúns aspectos que se atenderán son: 

• Coordinación do grupo de alumnado coa materia pendente. 

• Planificación das tarefas: dotación de medios e tempos e distribución dos mesmos. 

• Selección do xeito de elaboración de actividades. 

• Ambiente de traballo na coordinación e participación do alumnado. 

Os Indicadores co fin de establecer unha avaliación de todo o proceso son: 
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• Relación entre obxectivos e contidos 

• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais. 

• Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais. 

• Relación entre os contidos esixidos e as actividades de avaliación. 

Criterios para a cualificación da materia pendente en ESO  

Segundo O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, no 
seu artigo 23.3 referente á ESO establece que o alumnado que promocione sen superar 
todas as materias deberá matricularse das materias non superadas, seguirá os programas 
de reforzo que estableza o equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes 
aos devanditos programas de reforzo. Para o alumnado de bacharelato está recollido dunha 
forma similar no artigo 35.1 do mesmo decreto. 

1.- Recollemos na programación a seguinte descrición do programa de atención a 
pendentes. 

a) O alumnado será informado puntualmente das actividades que realizarán a través da 
Aula Virtual. A xefa de Departamento será a encargada da corrección de ditas 
actividades que se cualificarán cun 20% da nota de cada cuadrimestre e que serán 
enviadas a cada alumno a través da Aula Virtual. No caso de non ter entregadas as 
actividades o 20 % da nota non poderá engadirse á nota final. 

b) Realizaranse dous exames que terán lugar nas datas que se concretaron  ao comezo 
de curso nunha reunión co alumnado nesta circunstancia. 

- 1º cuadrimestre:  20 de xaneiro. 

Entrarán os seis primeiros temas do libro de texto. 

2º cuadrimestre: 28 de abril. 

Entrarán os seguintes seis temas do libro de texto. 

c) A cualificación obterase do seguinte xeito: 80% dos exames + 20% do traballo 
realizado a través da Aula Virtual. 

d) No caso de non ter superadas estas dúas probas o alumnado deberá realizar un 
exame global de toda a materia o día 5  maio.  

e) O alumnado que supere a materia do curso superior, terá aprobada a materia 
pendente. 

 

2.- O departamento poderá propoñer actividades para cada unha das unidades 

especificadas na programación co fin de fixar os contidos. De ser o caso, a súa realización, 

presentación e corrección repercutiría na cualificación final (ata un máximo de 1 punto sobre 

a cualificación final). 
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3.- Este Departamento considera que en ESO as materias pendentes son progresivas, polo 

tanto, ao superar a materia do curso superior considérase superada a materia pendente, 

sempre e cando non haxa abandono da materia pendente; isto é, será obrigatorio a 

presentación ao exame de pendentes no que deberá obter como mínimo un 3.5. De non 

alcanzar esta nota, o alumnado non poderá aprobar o nivel superior 

16.-2.Materia pendente de BAC 

Seguindo a lexislación vixente e co obxecto de facilitar ao alumnado a superación de 

materias pendentes, este Departamento coordinarase co alumnado e propoñerá actividades 

para que este reforce os contidos non superados, para o cal se tomarán as seguintes 

medidas: 

4. Superación dos exames que se realicen ao longo do curso conforme ao seguinte: 

• Realizaranse dous exames parciais que se fixarán nunha reunión co alumnado e 

un exame final: 

• O primeiro exame parcial terá lugar no mes de xaneiro. Nel entrarán os 

contidos do 1º cuadrimestre e  que se especifican a continuación: 

                            Tema    1 : Comunicación e linguaxe. 

                            Tema    2: Tipoloxía textual. 

                            Tema   8  Historia da  lingua 

                            Tema   9: Historia  da lingua: séculos IX a XIV 

                            Tema   11: A literatura galega medieval (1) 

                            Tema   12: A literatura galega medieval (2) 

                            Tema    3:  O substantivo e o adxectivo 

                            Tema    4:  O  pronome persoal. 

 

• O segundo exame parcial realizarase no mes de abril e versará sobre os 

contidos do segundo cuadrimestre e quer son os seguintes: 

 

               Tema    5: Os determinantes e outros pronomes. 

 

               Tema   13: Dos Séculos Escuros ao  Prerrexurdimento. 

                            Tema   6  :O verbo.  

                          Tema   7  :  O adverbio, as preposicións e  as conxuncións. 
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               Tema  10: A variación e a diversidade lingüística  

 

               Tema  14: Rexurdimento: Rosalía de Castro 

 

              Tema  15  : O Rexurdimento   Eduardo Pondal e Curros Enríquez. A 

literatura entre dous séculos( A. Noriega Varela e R. Cabanillas) 

 

 

 

No mes de maio haberá un exame final para o alumnado que non teña superados os dous 

exames anteriores. 

• Nos exames parciais deberán obter unha nota mínima de 3,5. De non obter 

este nota non se fará media entre os exames. 

• Todos/as os/as alumnos/as que aprobaron os dous exames parciais non precisarán 

realizar o exame final e daráselles como superada a materia. 

• No exame final o alumnado examinarase da parte non superada ou de toda a 

materia se suspendesen os dous exames parciais. 

5. O departamento poderá propoñer actividades para cada unha das unidades 

especificadas na programación co fin de fixar os contidos. De ser o caso, a súa 

realización, presentación e corrección repercutiría na cualificación final.  

O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria  terá que presentarse á 

convocatoria extraordinaria. En dita convocatoria serán avaliados sobre o grao de 

adquisición dos estándares de aprendizaxe soamente mediante a proba escrita. 

17.-Concreción dos elementos transversais en cada curso 

Entendemos por “elementos transversais” aquelas engrenaxes que proporcionan carácter 

moral ao currículo. Non se trata de algo característico dunha materia, senón que é común a 

todas elas, por iso falamos de “transversalidade curricular”. Cumpren unha función moi 

importante no desenvolvemento persoal e completo do alumnado, xa que a través da 

reflexión destes contidos tan estreitamente vinculados coa súa contorna social, adoptarán a 

súa propia postura que contribuirá a facer deles e delas, cidadáns e cidadás máis 

respectuosos e sensibilizados co mundo que os rodea. A relevancia deste apartado queda 

reflectida na Resolución do 29 de maio de 2019, na que se indica que nas programacións 

didácticas concretaranse «os elementos transversais que se traballarán no curso que 
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corresponda» (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 

Galicia, 2019, p. 279653).  

Nesta programación didáctica abordaranse os seguintes elementos transversais, 

presentados coa súa correspondente abreviatura: 

A comprensión lectora (CL), a expresión oral (EO) e a expresión escrita (EE) xa se 

traballan por defecto na materia de Lingua Galega e Literatura, procurando que adquiran 

apego polo idioma e o empreguen de xeito cotián. Asemade, desenvolverase a 

comunicación audiovisual (CA), por exemplo, na asistencia á aula multimedia para ver a 

película, A lingua das bolboretas, baseada no libro de Manolo Rivas, autor que se estuda en 

segundo de Bacharelato e obra que se le neste curso tamén. As tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC) estarán presentes ao longo de todo o curso á hora 

de recompilar información e empregala de xeito crítico e responsable, o emprendemento 

(E) entendido como a capacidade para converter as ideas en actos. Para facer do alumnado 

cidadáns responsables, traballarase a educación cívica e constitucional (ECC). Mención 

especial recibe a igualdade entre homes e mulleres (I), a prevención da violencia de 

xénero (PVX), a igualdade de trato e non discriminación (ITND), para proporcionar ao 

alumnado a formación necesaria para convivir en igualdade e sen discriminación. Por último, 

pero non menos importante incluirase o traballo en equipo (TE), como factor positivo no 

que se conxugan enerxías e diferentes talentos de cara a conseguir un obxectivo. Tamén se 

terá en conta o Proxecto Lector, o Plan TIC e o Plan de Convivencia 

18.-Actividades complementarias e extraescolares 

Durante procurarase a realización de actividades complementarias, que poderían axudar a 

que o alumnado comprenda mellor todos os aspectos relacionados coa cultura galega en 

xeral. Na medida do posible, e sempre dependendo das condición sanitarias trataremos de 

organizar  algunhas que serán voluntarias e non avaliables.  

O departamento ten moito interese en manter unha liña de traballo conxunta con outros 

departamentos polo que durante este curso continuaremos a realizar todas aquelas que sexa 

 
3  Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (2019). RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, 

da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Recuperado o 30 de 

xuño de 2019, de: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/28065 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/28065
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posible en colaboración especial co EDL e a Biblioteca. A nosa intención é que este tipo de 

cooperación caracterice a nosa liña de traballo nos vindeiros cursos. 

Intentaremos para o curso 2021/2022 as seguintes: 

2. Visualización de obras xa clásicas do cinema galego e en galego. Esta actividade 

será realizada na Aula Multimedia, por razóns obvias e permitirá apreciar e valorar 

épocas históricas descoñecidas para o alumnado. Destacamos  de maneira moi 

positiva a visualización de películas como: A esmorga, O lapis do carpinteiro, A lingua 

das bolboretas, Sempre Xonxa, Esperanza, Vilamor, Mamá Asunción...  O obxectivo 

fundamental desta actividade é que o alumnado valore o propio desde unha 

perspectiva lingüística e literaria. 

3.  Non poderemos potenciar  desde o Departamento a asistencia á Semana 

Internacional de Outono de Teatro por razóns sanitarias. 

4. Participación activa en colaboración coa Biblioteca nas actividades que propoña. 

Tendo en conta as realizadas o curso pasado, podemos contar coas seguintes 

sempre e cando o aforo nolo permita. 

• Día da biblioteca escolar 

• Día internacional pola non violencia contra a muller 

• Mes da Ciencia nas bibliotecas escolares  

• Día escolar da non violencia e a paz 

• Día Internacional da muller 

• Día do libro 

5. Celebración do Samaín en colaboración co ENDL e a biblioteca. Consideramos que 

esta actividade, así como a anterior, poden favorecer a relación do noso alumnado 

coa nosa cultura e tradicións. 

6. Como en cursos anteriores, posiblemente realizaremos na primavera a excursión da 

Ruta Pondaliana co alumnado de BAC 1 e/ou ESO 3. É unha das poucas actividades 

que pretendemos realizar xa que o entorno ao aire libre pode favorecer a súa 

realización. 

7. Conmemoraremos o Día das Letras Galegas coa homenaxe a Florencio Delgado 

Gurriarán. 

8. Estase a contemplar a posibilidade da asistencia á “Semana de mobilidade” que 
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organiza o Concello de Carballo. 

19.-.-Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente teranse en conta os seguintes 

aspectos: 

• Coordinación do grupo de alumnado. 

• Planificación das tarefas: dotación de medios e tempos e distribución dos 

mesmos. 

• Ambiente de traballo e participación do alumnado.  

• Selección do xeito de elaboración de actividades. 

 

Teranse en conta os seguintes indicadores co fin de establecer unha avaliación de todo o 

proceso: 

• Relación entre obxectivos e estándares de aprendizaxe. 

• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais. 

• Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais. 

• Relación entre os contidos esixidos e as actividades de avaliación. 

 

Para este proceso valerémonos das seguintes  táboas: 

-Indicadores de logro do proceso do ensino 

 

      escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 

alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

 5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado.     
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6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo.     

 

 

.-Indicadores de logro da práctica docente 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 

a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión 

oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     
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10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas 

/ traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.     

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os 

seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 

orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e 

aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas 

aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación…     

 

20.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en 

función dos resultados académicos 

Non se pode contemplar unicamente a avaliación do alumnado, senón que tamén hai que 

atender á avaliación da programación didáctica para mellorar o proceso de ensino-

aprendizaxe. Na LOMCE aparece recollido este aspecto e no artigo 21 do Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, exponse o seguinte: «O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do 

alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que 

establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas» (Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, 2015, p.254584). 

A programación didáctica avaliarase como mínimo, unha vez ao mes polo departamento 

didáctico, antes do inicio de curso, ao remate de cada trimestre e ao final de curso. A 

 
4  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (2015). Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG de 29 de xuño de 2015). Recuperado o 30 de novembro de 2017, de: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html
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finalidade é corrixir determinadas desviacións, como por exemplo, aumentar ou diminuír o 

número de sesións establecidas para cada unidade didáctica, modificar a metodoloxía de 

ensinanza, axustar os graos mínimos para cada estándar, etc. Para facer a avaliación da 

programación didáctica empregaranse os seguintes procedementos: actas e reunións do 

Departamento, reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica, reunións co delegado/a, 

apuntamentos no caderno da profesora e instrumentos como listas de control numéricas ou 

escalas con indicadores de logro completadas pola propia profesora (autoavaliación). Ao 

finalizar o curso, a dirección do centro entregará ao Servizo Territorial de Inspección 

Educativa unha copia da memoria na que se recollen diferentes aspectos que teñen que ver 

coa programación, a valoración dos resultados académicos obtidos polo alumnado, o grao 

de cumprimento da programación e cantos outros aspectos se considere necesario 

mencionar, xa que constituirán o punto de partida para o curso seguinte.  

 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a 

partir dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 

unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 

avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.     
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10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba.     

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 

estándares.     

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos     

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 

probas, traballos, etc.     

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 

dunha avaliación.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 

pendentes.     

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 

pendentes.     

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 

estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas.     

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 

avaliación, estándares e instrumentos.     

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios 

de promoción.     

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do 

curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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21.- Procesos de mellora 

Ademais da avaliación anteriormente mencionada, cabe sinalar a avaliación da práctica 

docente, que se realizará simultaneamente xunto coa avaliación da programación didáctica. 

Ademais, este tipo de avaliación realizarase ao final de cada trimestre e ao final de curso. 

Para facer a avaliación da docencia e do proceso de ensino empregaranse os seguintes 

instrumentos: actas e reunións do departamento, reunións da Comisión de Coordinación 

Pedagóxica ou reunións co delegado/a  

Á parte disto, autoavaliarémonos cunha escala con indicadores de logro ao rematar cada 

unidade. 

22.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 

22.1.-Para 1º ESO 

Os estándares que a seguir se clasifican como fundamentais é porque consideramos que o 

alumnado ten que acadalos a un nivel básico para superar a materia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1.1. Comprende e interpreta a intención 

comunicativa de textos orais sinxelos (noticias 

de actualidade). 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a 

indicándoo no libro 

de rexistro.  

B1.1.2.  Traslada a información relevante ou a 

idea xeral de textos sinxelos a resumos. 
FUNDAMENTAL 

Producir resumos 

orais de textos 

orais. 

Observación do 

profesor/a 

Exames escritos. 
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B1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas 

de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a 

B1.7.3. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todas as 

intervencións. 

B1.7.4. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e variado. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todas as 

intervencións. 

B1.8.1. Intervén en debates e coloquios do 

ámbito académico, respectando as regras de 

interacción. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a 

B1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende 

ás instrucións da persoa moderadora nos 

debates e coloquios. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

debates e 

exposición de 

opinións críticas. 

B1.9.1. Elabora guións para organizar os 

contidos de exposicións formais ou informais 

breves. 

SECUNDARIO 

Esixencia dun guión 

estruturado durante 

a exposición oral. 

B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da 

linguaxe non verbal (a posta en escena, os 

xestos e a mirada), manifesta autocontrol das 

emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con autoconfianza e seguridade. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor nas 

exposicións orais e 

nos debates. 

B1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da 

situación comunicativa. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesorado en 

todas as 

intervencións . 
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B1.9.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias do nivel formal ás súas producións 

orais. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a nas 

exposicións orais e 

nos debates 

B1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre 

discursos formais e espontáneos. 
SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a nas 

exposicións orais e 

nos debates 

B1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de 

conectores, pobreza léxica, castelanismos) nos 

discursos orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

SECUNDARIO 

Observación do 

profesor/a nas 

exposicións orais e 

nos debates 

B1.10.1. Participa en conversas informais nos 

que intercambia información e expresa a súa 

opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide 

e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or en 

todas as situacións 

de aula sobre todos 

nas dramatizacións 

B1.10.2. Desenvólvese correctamente en 

situacións da vida cotiá que implique solicitar 

unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

Dramatizacións de 

situacións 

predeseñadas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1.E1. Utiliza técnicas de análise e síntese 

do contido: subliñados, esquemas e resumos. 
FUNDAMENTAL 

Subliñado dos 

temas. 

Esquemas 

Resumos. 

B2.1.E3. Reconstrúe o sentido global e 

compón o esquema xerarquizado das ideas. 
FUNDAMENTAL 

Esquema 

xerarquizado de 

ideas 
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B2.1.E4. Busca o léxico descoñecido en 

dicionarios, analiza a forma da palabra ou 

deduce o significado polo contexto. 

FUNDAMENTAL 

Utilización do 

dicionario en papel 

e do dixital. 

Dedución de 

significado por 

contexto 

B2.2.E1. Comprende, interpreta e sintetiza o 

contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo 

electrónico, normas e instrucións de uso. 

FUNDAMENTAL 

Elaboración de 

mensaxes da vida 

cotiá: unha receita, 

organizar unha 

quedada por wasap, 

un prospecto, un 

recado en casa, etc. 

B2.4.E2. Segue instrucións para realizar 

tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva 

autonomía. 

FUNDAMENTAL 

Adecuación dos 

escritos 

presentados ás 

instrucións dadas. 

B2.5.E1. Usa de forma guiada as bibliotecas e 

as TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

FUNDAMENTAL 

Traballo sobre 

autores da literatura 

e sobre etnografía. 

B2.6.E1. Manifesta unha actitude crítica ante 

as mensaxes que transmiten prexuízos e 

reflexiona sobre os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or das 

súas redaccions 

sobre textos de 

sociolingüística. 

B2.6.E2. Identifica e evita o uso de expresións 

habituais que evidencian prexuízos de distinta 

natureza: relixiosos, raciais, sexistas. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a das súas 

producións escritas: 

redacións, 
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comentarios de 

opinión, etc. 

B2.7.E1. Le en voz alta con dicción, entoación 

e ritmo adecuados e con respecto pola 

puntuación do texto. 

FUNDAMENTAL 

Lectura de poemas 

Lectura dun libro 

por trimestre. 

B2.8.E3. Utiliza elementos lingüísticos e 

discursivos esenciais para a cohesión das 

ideas: conectores textuais básicos, 

concordancias dentro do sintagma nominal e 

dentro do sintagma verbal. 

FUNDAMENTAL 

Observación a 

través das súas 

producións escritas: 

redaccións, textos 

creativos, opinión, 

exames escritos, 

etc. 

B2.8.E4. Puntúa o texto en relación coa 

organización oracional e a forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e organización das 

ideas expresadas). 

FUNDAMENTAL 

Observación a 

través das súas 

producións escritas: 

redaccións, textos 

creativos, opinión, 

exames escritos, 

etc. 

B2.9.E1. Produce textos propios das relacións 

sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

FUNDAMENTAL 

Corrección dos 

textos elaborados 

por el/ela. 

Exames escritos 

B2.11.E1. Produce, en formato papel ou dixital, 

textos descritivos, narrativos e expositivos 

propios da vida académica, especialmente, 

resumos, exposicións sinxelas e conclusións 

sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

FUNDAMENTAL 

Traballos  

Exposicións 

Exames escritos. 
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B2.12.E1. Produce textos de distintos xéneros: 

descricións, narracións de feitos e exposicións 

de ideas e conceptos. 

FUNDAMENTAL 

Correccións das 

producións do 

alumno/a por parte 

do profesor/a 

Exames escritos. 

B2.14.E1. Participa, de modo guiado, nas 

tarefas de revisión e mellora das producións 

propias e alleas. 

FUNDAMENTAL 

Corrección das 

producións propias 

e da dos 

compañeiros/as 

B2.14.E2. Acepta o erro como parte do proceso 

de aprendizaxe e mostra unha actitude 

positiva. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.4.E1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
FUNDAMENTAL 

Producións do 

alumno/a 

Exames escritos 

B3.5.E1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación de acordo coa cohesión textual. 
FUNDAMENTAL 

Producións do 

alumno/a 

Exames escritos 

B3.6.E1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros e distingue as 

flexivas das non flexivas. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.7.E1. Recoñece e explica nos textos as 

referencias deícticas persoais. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.9.E1. Producir textos orais e escritos de 

diferentes xéneros, usando as regras de 

concordancia. 

FUNDAMENTAL 

Producións propias 

Exercicios de aula 
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Exames escritos 

B3.10.E1. Recoñece as modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación coa 

intención comunicativa do emisor. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.2.E1. Describe e analiza a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do estudo da 

súa contorna familiar e a do resto do alumnado. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Comentarios 

críticos básicos 

Exames 

B4.2.E2. Coñece e valora os antropónimos 

galegos. 
FUNDAMENTAL Exercicios de aula 

B4.5.E1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta 

e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica 

lingüística e na da súa contorna. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Traballos 

Comentarios 

críticos básicos 

Exames 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1.E1. Le, con regularidade e de maneira 

guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal 

sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia 

e outros coñecementos adquiridos, e asimila os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

FUNDAMENTAL 

Lectura de diversos 

textos na aula. 

Lectura dunha obra 

literaria por 

trimestre. 

Exames orais ou 

escritos. 
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B5.2.E1. Compara textos literarios e non 

literarios e describe as súas diferenzas e 

similitudes. 

FUNDAMENTAL 

Textos de diversos 

tipos para analizar 

Exames escritos 

B5.2.E2. Diferencia textos dos tres grandes 

xéneros a partir dos seus trazos característicos 

máis xerais. 

FUNDAMENTAL 

Textos de diversos 

tipos para analizar 

Producións propias 

de diversos textos 

Exames escritos 

B5.4.E1. Le expresiva e comprensivamente 

textos narrativos breves e recoñece a 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

FUNDAMENTAL 

Textos narrativos do 

libro de texto. 

Exercicios de aula 

Observación do 

profesor/a 

B5.6.E1. Escribe textos sinxelos de intención 

estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exposición das 

propias producións 

Observación do 

profesor/a 

 

22.2.-Para 2º ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
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LGB1.1.1. Comprende o sentido global e 

identifica a intención comunicativa de 

textos orais de carácter informativo 

propios dos medios de comunicación 

audiovisual (reportaxes, crónicas e 

documentais). 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Escoita e visualización na 

aula de videos de diferentes 

temas. 

LGB1.2.2. Comprende e segue as 

instrucións para realizar tarefas de 

aprendizaxe con progresiva autonomía. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora 

Presentación de traballos 

vía papel/dixital 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Debates. Exposicións. 

Dramatizacións. 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 

súas presentacións máis claras e 

atractivas visualmente. 

FUDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

Presentación de diferentes 

contidos. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga 

e atende ás instrucións da persoa 

moderadora nos debates e coloquios. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

Debates. 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar 

os contidos de exposicións formais ou 

informais breves. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

Iresentación de traballos. 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal nas 

prácticas orais da lingua.  

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 
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Exposicións de traballos. 

Debates. Dramatizacións. 

Exames orais. 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros 

(repeticións de conectores, pobreza 

léxica e castelanismos) nos discursos 

orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Exposicións de traballos. 

Debates. Dramatizacións. 

Exames orais. 

LGB1.10.1. Participa en conversas 

informais nos que intercambia 

información e expresa a súa opinión, fai 

invitacións e ofrecementos e pide e dá 

indicacións ou instrucións sinxelas. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Toda actividade de aula. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente 

en situacións da vida cotiá que implique 

solicitar unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Toda actividade de aula. 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de 

tratamento e as regras de cortesía 

axeitadas ao destinatario e á situación 

comunicativa. 

FUDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Toda actividade de aula. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e 

diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor/a 

indicándoo no libro de 

rexistro. 

Exercicios de aula 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  287 | 349 

 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido 

dun texto en resumos e esquemas que 

estruturan visualmente as ideas. 

FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora. 

Autoavaliación. 

IExames escritos. Exercicios 

de aula 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico 

descoñecido a partir do contexto, analiza 

a forma das palabras ou usa dicionarios 

para contextualizar as acepcións. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora. 

Corrección da profesora. 

Exercicios de aula. Exames 

escritos. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 

información máis relevante de textos 

propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos e 

solicitudes. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Calquera actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións 

escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da 

vida cotiá.  

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Ialquera actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta 

normas de convivencia, regras de xogos, 

correspondencia escolar. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Calquera actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos 

propios dos medios de comunicación 

(noticias). 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Actividade de aula. 

Exercicios. Exames. 

LGB2.3.2. Localiza a información 

destacada de textos propios dos medios 

de comunicación: portadas e titulares. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Ictividade de aula. 

Exercicios. Exames. 
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LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos 

propios da vida educativa, especialmente, 

os instrutivos e expositivos: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e 

enciclopedias. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Elaboración de traballos. 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión dixital. 
FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Exercicios de aula 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das 

bibliotecas, así como as bibliotecas 

dixitais e é quen de solicitar libros e 

vídeos de xeito autónomo. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do persoal da biblioteca. 

Solicitar libros en distintas 

bibliotecas. 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que 

transmiten prexuízos e evita usos 

lingüísticos discriminatorios. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do grupo aula. 

Análise e creación de  textos 

en exercicios e exames 

escritos.  

LGB2.6.3. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o significado dun 

texto. 

FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora 

Exames escritos. 

Comentarios escritos. 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos 

demais. 
FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do grupo aula. 

Calquera situación de aula. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados (interpreta 

os signos de puntuación) á situación 

comunicativa e á función da mensaxe. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

rexistro no libro de aula. 

Lectura en voz alta. 
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LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos 

para ordenar as ideas e estruturar o texto. 
FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora. 

Exercicios de aula. Exames. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e 

discursivos de cohesión interna do texto 

(a deíxe, as referencias internas de tipo 

léxico e os conectores).  

FUNDAMENTAL 

Observación/corrección da 

profesora. 

Calquera exercicio e aula. 

Exames sinxelos. 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación 

do texto en relación coa organización 

oracional e coa forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e ordenación 

das ideas expresadas) 

FUNDAMENTAL 

Corrección da profesora. 

Exames escritos. 

Comentarios. Resumos. 

Exercicios. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida 

cotiá e das relacións persoais: diarios, 

cartas persoais, avisos, solicitudes e 

participación en foros. 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora 

Exercicios de aula. Exames 

escritos 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso 

ou dixital, textos propios dos medios de 

comunicación a partir dun modelo 

(noticias). 

FUNDAMENTAL 

Obervación/corrección 

profesora 

Presentación de traballos 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou 

dixital, textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de 

tarefas, descricións e explicacións sobre 

contidos das materias curriculares. 

FUNDAMENTAL 

Obervación/corrección 

profesora 

Presentación de traballos 

individuais ou en grupo. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou 

dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir 

dun modelo, fundamentalmente, 

narrativos e descritivos. 

FUNDAMENTAL 
Obervación/corrección 

profesora 
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Presentación de traballos 

individuais ou en grupo. 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións 

e descricións sen parafrasear o texto 

resumido. 

FUNDAMENTAL 

Observación/corrección da 

profesora. 

Exames escritos.  

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 

información lingüística de todo tipo en 

dicionarios, en diferentes soportes, e 

noutras obras de consulta. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora 

Exercicios de aula. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza 

adecuadamente substantivos e formas 

verbais na comprensión e produción de 

textos orais e escritos. 

FUNDAMENTAL 

Observación directa da 

profesora. Corrección e 

autocorrección. 

Exames escritos. Exercicios. 

Traballos. 

LGB3.11.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais e 

FUNDAMENTAL 

Observación da profesora e 

do resto do grupo aula. 

Presenación de traballos. 
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valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas 

maioritarias, minoritarias e minorizadas 

e aplica estes conceptos ao caso 

galego. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora.  

Exames. Debates. 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan 

en España e valora a súa existencia como 

un elemento de riqueza cultural. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora.  

Exames. Debates. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos 

galegos. 
FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. 

Detecta e analiza a presenza de 

prexuízos de carácter estético e 

socioeconómico cara ao galego na súa 

práctica lingüística e na do seu contorno. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as 

variedades dialectais e utiliza os trazos 

propios da súa zona. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Debates. 

Exames. Traballos 

Bloque 5. Educación literaria. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 

literarias e desenvolve criterio lector; 

FUNDAMENTAL 
Observación e rexistro da 

profesora.  
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expón unha opinión persoal sobre a 

lectura dunha obra axeitada á idade e 

relaciona o seu sentido coa propia 

experiencia e outros coñecementos 

adquiridos. 

Observación do grupo aula. 

Exames orais e/ou escritos. 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos 

elementos propios de cada xénero 

literario, o punto de vista empregado e o 

uso estético da linguaxe nos textos 

literarios. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Exames. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 

comprensivamente textos narrativos 

breves, localiza e describe os elementos 

estruturais e formais máis salientables: 

punto de vista, tempo, espazo e 

personaxes principais. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Lectura en voz alta. Exames 

escritos. 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes 

aos diferentes xéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto 

estruturais coma formais. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. 

Exercicios de aula. Exames 

escritos. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas 

pautas orientadoras, dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 

Observación e rexistro da 

profesora. Autoavaliación. 

Presentación de traballos 

orais ou escritos. 
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22.3.-Para 3º ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.2.E3.  Reflexiona sobre as 

mensaxes e rexeita usos lingüísticos que 

levan implícitos prexuízos e 

discriminacións. 

FUNDAMENTAL 

Comentarios críticos 

 

B1.3.E2.  Recoñece a intención 

comunicativa dos textos. 
FUNDAMENTAL Exercicios de aula 

B1.3.E3. Diferencia as explicacións dos 

argumentos. 
FUNDAMENTAL Exercicios de aula 

B1.5.E1. Coñece, aprecia e usa as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral (intervén na quenda 

que lle corresponde, respecta as opinións 

e recoñece e rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

FUNDAMENTAL 

Debates 

Observación do 

profesor/a 

B1.6.E2. Comprende, interpreta e rexeita 

os prexuízos que se poidan asociar á 

maneira de pronunciar a lingua galega. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 

B1.7.E1. Participa activamente en 

debates ou coloquios, respecta as regras 

de interacción, intervención e cortesía, 

FUNDAMENTAL 
Obsrvación do 

profesor/a 
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manifesta as súas opinións e respecta as 

dos demais. 

B1.7.E4. Respecta as quendas de 

palabra, o espazo, xesticula de xeito 

adecuado, escoita activamente os demais 

e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

FUNDAMENTAL 

Observación por parte 

do profesorado en todas 

as situacións de aula 

B1.8.E1. Elabora guións para organizar 

os contidos de exposicións formais ou 

informais breves. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 

B1.8.E7. Recoñece a avalía erros 

(repeticións de conectores, pobreza 

léxica, castelanismos) nos discursos orais 

propios e alleos e trata, progresivamente, 

de evitalos. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 

B1.9.E1. Participa en conversas informais 

nos que intercambia información e 

expresa a súa opinión. 

FUNDAMENTAL 

Observación do profesor 

en todas as situacions de 

aula 

B1.9.E2. Desenvólvese correctamente en 

situacións da vida cotiá que impliquen 

solicitar unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a mediante 

dramatizacións 

B1.9.E3. Utiliza as fórmulas de tratamento 

e as regras de cortesía axeitadas ao 

destinatario e á situación comunicativa. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a mediante 

dramatizacións 

B1.9.E4. Realiza e explica resumos ou 

exposicións académicas sinxelas. 
FUNDAMENTAL 

Exposición de exercicios 

e traballos 

B1.10.E1. Consulta os medios de 

información dixitais para seleccionar 

contidos relevantes e incorporalos ás 

súas producións. 

FUNDAMENTAL 
Observación do 

profesor/a 
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B1.10.E2. Emprega as TIC para facer as 

súas presentacións máis claras e 

atractivas visualmente. 

FUNDAMENTAL 

Exposición de 

presentacións. 

Exames orais 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1.E1. Usa técnicas de síntese do 

contido dos textos: subliñados, 

esquemas, resumos. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B2.1.E3. Busca e asimila o significado de 

palabras do rexistro formal e incorpóraas 

progresivamente ao seu vocabulario. 

FUNDAMENTAL Exames escritos 

B2.2.E1. Comprende e interpreta textos 

propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: convocatorias, actas de reunión, 

regulamentos. 

FUNDAMENTAL 
Observación da 

profesora/or 

B2.3.E2. Distingue entre os contidos 

informativos e as opinións que se 

expresan nos textos xornalísticos. 

FUNDAMENTAL Exames escritos. 

B2.5.E1. Interpreta o sentido global e 

compón o esquema xerarquizado das 

ideas de textos expositivos e explicativos. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos. 

B2.5.E2. Identifica a estrutura 

comunicativa das mensaxes escritas e a 

intención do emisor. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos. 

B2.7.E1. Identifica e expresa posturas de 

acordo e desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 

FUNDAMENTAL Comentarios críticos 

B2.7.E2. Recoñece e evita usos 

lingüísticos que transmiten prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

FUNDAMENTAL Comentarios críticos 
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Observación da 

profesora/or 

B2.8.E1. Le en voz alta, de xeito fluído e 

respecta a fidelidade ao texto. 
FUNDAMENTAL 

Lectura de relatos, 

poemas e libro de lectura 

trimestral 

B2.11.E1. Produce, en soporte papel ou 

dixital, textos expositivos e explicativos 

sobre distintas materias curriculares 

elaborados a partir de información obtida 

en bibliotecas e outras fontes de 

información. 

FUNDAMENTAL 
Presentación de 

traballos 

B2.12.E1. Planifica a composición dos 

escritos en función do tipo de texto e da 

situación comunicativa para redactar 

textos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora das produción 

propias 

B2.12.E2. Redacta borradores, utiliza 

esquemas, árbores ou mapas 

conceptuais para planificar e organizar os 

seus escritos. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.12.E4. Utiliza o rexistro lingüístico 

adecuado en función da situación 

comunicativa e do ámbito de uso. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora 

Exames orais e escritos 

B2.12.E6. Revisa os textos de xeito 

gradual para resolver dificultades de 

contido (temática e estrutura) e de forma 

(cuestións tipográficas, ortográficas e 

gramaticais). 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or  

Autoavaliación 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
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B3.1.E1. Selecciona o léxico e as 

expresións axeitadas en contextos 

comunicativos de uso formal da lingua. 

FUNDAMENTAL 

Comentarios criticos 

Exames escritos 

B3.2.E1. Produce textos orais e escritos 

de diferentes xéneros cun correcto uso 

das distintas categorías gramaticais. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.2.E2. Identifica e explica os usos e 

valores das categorías gramaticais 

relacionándoas coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.3.E1. Recoñece e explica os 

procedementos de creación de palabras. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.3.E2. Crea palabras novas utilizando 

os procedementos de creación. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.5.E1. Utiliza os dicionarios e outras 

fontes de consulta en diferentes soportes, 

resolve as súas dúbidas sobre o uso 

correcto da lingua e progresa na 

aprendizaxe. 

FUNDAMENTAL 
Observación da 

profesora/or 

B3.6.E1. Emprega textos orais e escritos 

e respecta as normas gramaticais. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B3.7.E1. Revisa os textos para puntuar 

correctamente. 
FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or 

B3.10.E1. Determina o tema, delimita a 

estrutura e identifica a progresión 

temática en producións propias e alleas. 

Elabora textos nos que ten en conta os 

parámetros anteriores. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

Avaliación do resto das 

compañeiras/os 
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B3.11.E1. Interpreta o sentido de textos 

orais e escritos, identifica a intención 

comunicativa e recoñece a postura de 

cada emisor. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1.E1. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo e amósase capaz de 

explicar a súa postura. 

FUNDAMENTAL 

Comentarios críticos 

Debates 

Exames escritos 

B4.1.E2. Distingue entre bilingüismo e 

diglosia e aplica estes termos de forma 

axeitada á realidade galega. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B4.1.E4. Coñece as linguas que forman 

parte da nosa familia lingüística. 
FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B4.2.E1. Describe e analiza a situación 

sociolingüística de Galicia. 
FUNDAMENTAL 

Comentarios críticos 

Exames escritos 

B4.2.E3. Identifica os castelanismos nas 

producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu propio discurso. 

FUNDAMENTAL 

Exames orais e escritos 

Observación da 

profesora/or 

B4.2.E4. Coñecer as principais iniciativas 

normalizadoras, adquirir vínculos 

positivos cara ao uso do galego e asumir 

a importancia da contribución individual 

no desenvolvemento da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

Obeservación da 

profesora/or e do resto 

dos compañeiros/as 

B4.2.E7. Analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or e do resto 

das compañeiras/os. 

Autoavaliación 
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B4.5.E1. Coñece o que é un prexuízo, 

detecta e analiza a presenza de prexuízos 

de carácter sociocultural e sociopolítico 

cara ao galego na súa práctica lingüística 

e na da súa contorna. 

FUNDAMENTAL 

Comentario crítico 

Debates 

Exames escritos 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1.E1. Identifica as distintas épocas e 

períodos da Literatura Galega desde as 

súas orixes na Idade Media ata 1916. 

FUNDAMENTAL Exames escritos 

B5.2.E2. Le autonomamente obras ou 

textos representativos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916, 

resume o seu contido, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico do período da literatura 

galega correspondente. 

FUNDAMENTAL 

Lectura de textos 

literarios. 

Lectura do libro 

trimestral 

Exames orais ou 

escritos. 

B5.2.E3. Comenta, de forma guiada, 

textos de obras da Literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916, sinala os 

seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico do período da literatura 

galega correspondente. 

FUNDAMENTAL 

Exercicios de aula 

Exames escritos 

B5.4.E1. Elabora traballos individual e/ou 

colectivamente, nos que se describen e 

analizan textos representativos da 

Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916. 

FUNDAMENTAL 

Observación do 

profesor/a e do resto dos 

compañeiros/as. 
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B5.5.E1. Consulta fontes de información 

básicas para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destas. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or 

Autoavaliación 

B5.5.E2. Emprega diferentes recursos 

básicos das TIC para a realización de 

traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 

Observación da 

profesora/or 

Autoavaliación 

 

22.4.-Para 4º ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Grao mínimo 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. 

 I: Debates 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: P: Observación e 

rexistro da profesora e 

do grupo aula. 

I: Visionado de vídeos e 

escoita de textos 

dialectais. 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral e 

respecta as opinións alleas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  
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I: Debates.  

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

 I: Presentación de 

traballos e forma oral. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da lingua 

galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Valoración do grupo 

aula. 

I: Debates. Exposicións. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura 

crítica ante as mensaxes discriminatorias 

que proveñen dos medios de comunicación. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I: Debates. Exposicións 

orais. 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os 

usos lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos ou discriminacións. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, 

estrutura o contido, revisa os borradores e 

esquemas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I: Realiza borradores e 

esquemas. 
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LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma 

clara e ordenada e con corrección 

gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I: Exercicios. Exames. 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á 

situación comunicativa.  
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I: Actividades de aula. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para 

documentarse bibliograficamente, revisar 

gramaticalmente o texto e elaborar unha 

presentación atractiva e innovadora. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exposicións formato 

dixital 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das persoas 

interlocutoras. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  
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I:  Exercicios. Debates. 

Exposicións orais. 

Actividades de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Actividades de aula. 

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). 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula.  

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado 

de ideas dun texto. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.1.4. Deduce información global do 

texto a partir de contidos explícitos e 

implícitos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 
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LGB2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro culto e 

incorpóraas ao seu discurso. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Calquera actividade de 

aula. 

LGB2.3.2. Interpreta a información de 

mapas, gráficas, diagramas. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención 

comunicativa de textos argumentativos. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia 

interpretación a partir dos argumentos 

expresados nun texto. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  
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I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos 

característicos dos textos xornalísticos de 

opinión: carta ao director, editorial, columna 

e artigo de opinión. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa 

dun texto xornalístico e distingue entre 

información, opinión e persuasión. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura 

crítica ante as mensaxes persuasivas que 

proveñen dos medios de comunicación. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexuízos 

ou mensaxes discriminatorias.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

xames escritos. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes 

discriminatorias implícitas nos textos de 

medios de comunicación con especial 

atención á publicidade. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames escritos. 

Traballos. 
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LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 

información e extrae conclusións a partir da 

consulta de materiais en distintos soportes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Presentación de traballos. 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as bibliotecas ou as TIC para 

integrar os coñecementos adquiridos nos 

seus escritos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Presentación de traballos 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en 

función da tipoloxía textual e do acto 

comunicativo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Exames. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación.  

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 
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LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou 

dixital, textos argumentativos, redactados a 

partir da información obtida de distintas 

fontes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Presentación de traballos. 

Comentarios escritos. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou 

dixital, un texto argumentativo propio a 

partir dun tema dado sen documentación 

previa. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Presentación de traballos. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e 

resume textos argumentativos sen repetir 

nin parafrasear o texto de partida. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Presentación de traballos. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso de diferentes 

categorías gramaticais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente 

as formas verbais e as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os diversos tipos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os 

procedementos de creación de palabras. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  308 | 349 

 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos 

e sufixos e as súas posibilidades 

combinatorias para crear novas palabras. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exercicios de aula. 

Presentación de traballos. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

nos discursos orais e escritos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos e 

orais. Exercicios de aula. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación, de acordo coa cohesión 

sintáctica. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e 

identifica a palabra nuclear que o organiza 

sintáctica e semanticamente.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 
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LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das 

oracións, identificando o verbo e os seus 

complementos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos 

elementos da estrutura sintáctica galega. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a 

natureza do predicado. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica 

correcta. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

 :  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

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.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, 

en construcións propias e alleas. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 
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LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a 

división en parágrafos de textos propios e 

alleos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática 

en textos propios e alleos. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura 

apropiada, divididos en parágrafos e 

empregando os mecanismos de progresión 

temática. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Presentación de traballos. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das 

producións en función do contexto, do tema 

e do xénero textual. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas 

cunha adecuación apropiada ao contexto, 

ao tema e ao xénero textual. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora.  

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

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 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

Observación do grupo 

aula. 

I:  Presentación de 

traballos orais e escritos. 
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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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con 

criterios sociolingüísticos a situación galega 

actual. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.2.4. Describe a situación 

sociolingüística de Galicia e emprega a 

terminoloxía apropiada. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 
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I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de 

normalización e argumenta axeitadamente 

a necesidade de continuar con este proceso 

na lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.3.2. Distingue normativización e 

normalización e explica axeitadamente 

cada fenómeno. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

Debates. 

LGB4.4.1. Recoñece os principais 

elementos da evolución da lingua galega 

desde 1916 ata a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 

relevantes da historia social da lingua 

FUNDAMENTAL 
P: Observación e rexistro 

da profesora. 
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galega desde 1916 e elabora textos 

expositivos sobre as diferentes etapas. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos 

máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro  

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos 

feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 

textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua 

galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos 

atribuíbles a calquera lingua e 

especialmente á galega e rebáteos cunha 

argumentación axeitada. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 
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LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as 

linguas, detecta os prexuízos, en caso de 

os ter, e rebáteos argumentadamente. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora e do grupo 

aula. Autoavaliación. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais 

fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua galega. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro  

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. 

Autoavalición. 

I:  Exercicios de aula. 

Traballos. 

Bloque 5. Educación literaria 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos 

e xeracións da literatura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro  

I:  Exames escritos. 

Traballos. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos períodos da 

literatura galega de 1916 ata a actualidade 

sinalando os seus principais trazos 

característicos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 
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LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 

razoados, obras representativas da 

literatura galega de 1916 ata a actualidade 

para a súa lectura. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. Autoavaliación. 

I: Lectura dun libro por 

trimestre. 

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 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos.  

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Exercicios de aula. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 

dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da literatura galega de 1916 

ata a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Lectura en voz alta. 

Dramatizacións. 

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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. 
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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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación do grupo 

aula. Autoavaliación. 

Observación da 

profesora. 

I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información 

variadas para a realización de traballos e 

cita axeitada destas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación do grupo 

aula. Autoavaliación. 

Observación da 

profesora. 

I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes 

recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación do grupo 

aula. Autoavaliación. 

Observación da 

profesora. 

I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 

intención literaria partindo das 

características dos traballados na aula. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e rexistro 

da profesora. 

I:  Exames escritos. 

Traballos. Exercicios de 

aula. 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 

como instrumento de comunicación capaz 

de analizar e regular os sentimentos e 

xuízos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora. Autoavliación. 

Observación do grupo 

aula. 

I: Realización de textos 

propios. 
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22.5.- Para 1º BACH 

 

ESTÁNDARES 
Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1.E1. 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. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Escoita de materiais 

audiovisuais. Debates 

B1.1.E2. Recolle as ideas fundamentais 

e secundarias en resumos, esquemas 

ou mapas conceptuais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación do 

profesor/a 

     Autoavaliación 

I: Exercicios de aula 

B1.2.E1. Sintetiza o contido dun texto ou 

responde preguntas concretas relativas 

á comprensión de textos orais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Debates, comentarios 

críticos 

B1.2.E2. Comprende as ideas principais 

e contidos relevantes dunha 

presentación, charla ou conferencia. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: : Debates, comentarios 

críticos 

B1.3.E1. Recoñece a intención 

comunicativa, as ideas principais e 

relevantes de programas de radio e 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Escoita crítica de 

materiais audiovisuais. 
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televisión (entrevistas, documentais, 

series e películas). 

B1.3.E2. Identifica as características 

propias dos principais xéneros 

informativos e de opinión procedentes 

dos medios de comunicación social. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Escoita crítica de 

materiais audiovisuais. 

B1.4E.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Análise de textos orais e 

escritos 

B1.4.E2. Coñece, valora e aplica as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral; respecta as quendas 

e as opinións alleas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or,  e do grupo. 

I: Debates 

B1.5.E2. Consulta fontes de información 

diversas e revisa os borradores e 

esquemas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or. 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.5.E3. Presenta os contidos de forma 

clara e ordenada e con corrección 

gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or. 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.5.E4. Utiliza o rexistro adecuado á 

situación comunicativa. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo 

I: Exposicións orais de 

traballos 
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B1.6.E1. Desenvolve un tema do 

currículo con rigor, claridade e 

corrección gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo 

I: Exposicións orais de 

traballos 

B1.7.E1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas 

á situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.8.E1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das persoas 

interlocutoras. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.9.E1. Desenvólvese con eficacia en 

situacións que xorden na vida diaria así 

como noutras de estudo ou traballo e 

participa en conversas informais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Toda situación de aula 

B1.10.E2. Deseña estratexias para 

mellorar e progresar de xeito autónomo 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I:  Exercicios de aula 

B.1.11.E2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo.  

Autoavaliación 

I: Todas situación de aula 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1.E1. Recolle as ideas fundamentais 

do texto en resumos, esquemas e 

mapas conceptuais. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

    Autoavaliación 
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I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.1.E2. Interpreta o sentido global do 

texto, identifica o propósito 

comunicativo do/da autora e emite 

opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.1.E3. Distingue o tema principal e os 

subtemas e compón o esquema 

xerarquizado das ideas do texto. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.2.E1. Selecciona e presenta os 

contidos dos seus textos de forma clara 

e ordenada 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or- 

Autoavaliación 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.2.E2. Identifica e describe as 

características lingüísticas dos distintos 

tipos de rexistro. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.2.E3. Utiliza o rexistro lingüístico 

axeitado á situación comunicativa das 

súas producións. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios  

B2.2.E4. Utiliza mecanismos variados 

de cohesión lingüística. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 
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B2.2.E5. Axústase ás normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.3.E1. Comprende, interpreta e 

sintetiza tanto o contido de materiais de 

consulta (dicionarios, glosarios e 

enciclopedias) e textos argumentativos 

e expositivos (ensaios). 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exposición de traballos, 

presentacións... 

B2.3.E2. Identifica o tema e a estrutura 

de textos de carácter expositivo e 

argumentativo, de tema especializado, 

propios do ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.3.E3. Sintetiza e distingue as ideas 

principais e as secundarias de textos de 

carácter expositivo e argumentativo 

propios do ámbito educativo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos / 

Exercicios de aula 

B2.3.E5. Desenvolve un tema do 

currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Presentación de 

traballos 

   Exames escritos 

B2.3.E6. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o uso de 

coloquialismos e palabras comodín. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Presentación de 

traballos 

   Exames escritos 
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B2.4.E2. Interpreta as 

mensaxespublicitarias e recoñece os 

elementos de persuasión dos anuncios. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Presentación de 

traballos, exercicios de 

aula 

    Exames escritos 

B2.4.E3. Identifica e rexeita as ideas e 

os usos lingüísticos discriminatorios dos 

textos publicitarios. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo. 

Autoavaliación 

I: Comentario crítico de 

textos publicitarios 

B2.5.E.1 Identifica e analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal, de 

contido e as característicaslingüísticas 

dos textos descritivos e produce outros 

textos similares. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.6.E1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, a estrutura 

formal, de contido e as características 

lingüísticas dos textos expositivos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.7.E1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, a estrutura 

formal e de contido e as características 

lingüísticas dos textos narrativos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula. 

Exames escritos 

B2.8.E1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, estrutura formal 

e de contido e as características 

lingüísticas dos textos argumentativos. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exercicios de aula 

    Exames escritos 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1.E1. Emprega os principais 

coñecementos de Lingüística Xeral para 

comprender e analizar textos alleos de 

distintos ámbitos e para producir, 

compor e revisar textos propios e de 

temáticas diversas vinculadas á 

comunicación e á linguaxe. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

     Autavaliación 

I: Exames escritos, 

comentarios, traballos 

B3.1.E2. Describe os principais 

conceptos de Lingüística Xeral 

comunicación, linguaxe, lingua, 

unidades lingüísticas, signo lingüístico e 

diversas disciplinas lingüísticas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.2.E1. Recoñece os rexistros 

lingüísticos en textos orais e escritos en 

función da intención comunicativa. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.2.E2. Valora a importancia de utilizar 

o rexistro axeitado a cada situación 

comunicativa e aplícao nas súas 

producións orais e escritas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

   Diálogo co alumno/a 

B3.3.E1. Produce textos escritos ou 

orais de diferentes xéneros mostrando 

un correcto nivel de corrección 

gramatical, presentación, adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.4.E1. Identifica e explica os usos e 

valores do substantivo e do adxectivo 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 
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nun texto, relacionándoos coa intención 

comunicativa, c tipoloxía textual, así 

como con outros compoñentes da 

situación comunicativa.oa 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.5.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos determinantes, relaciona a 

súa presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, así 

como con outros compoñentes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.6.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos verbos e das perífrases e 

relaciona a súa presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, así 

como con outros compoñentes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.7.E1. Identifica, explica e usa 

distintos tipos de conectores que lle 

proporcionan cohesión a un texto. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.8.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos adverbios e das locucións 

adverbiais e relaciona a súa presenza 

coa intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros 

compoñentes. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B3.9.E1. Identifica e explica os usos e 

valores dos pronomes e relaciona a súa 

presenza coa intención comunicativa e 

a tipoloxía textual, así como con outros 

compoñentes 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

 I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

Bloque 4. Lingua e sociedade 
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B4.1.E1. Distingue as funcións 

sociais da lingua e determina a situación 

do galego respecto a elas. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.2.E1. Describe a diversidade 

lingüística no mundo, en Europa e na 

Península Ibérica. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.2.E3. Diferencia e explica os 

conceptos de multilingüismo, 

plurilingüismo, lingua minoritaria e 

lingua minorizada, conflito lingüístico e 

diglosia e describe os fundamentos do 

ecolingüismo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula, 

presentación de traballos. 

B4.3.E1. Describe a romanización e o 

nacemento das linguas romances. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula, 

traballos 

B4.3.E2. Identifica e describe os 

diferentes elementos constitutivos do 

galego ao longo da historia (substrato, 

estrato e superestrato). 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.4.E1. Recoñece os cultismos, 

semicultismos e palabras patrimoniais e 

cita algún exemplo. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 
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B4.4E.2. Distingue as familias léxicas 

irregulares e utilízaas correctamente. 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.5.E2. Describir o contexto 

histórico e cultural do galego antigo 

así como a súa situación 

sociolingüística. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.6.E2. Describe o contexto histórico e 

cultural do galego medio así como a súa 

situación sociolingüística. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.6.E3. Analiza a repercusión desta 

etapa de dialectalización da lingua no 

desenvolvemento posterior do galego. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B4.7.2. Describe o contexto histórico e 

cultural do galego moderno (desde o 

século XIX ata 1916) así como a súa 

situación sociolingüística. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito 

individual e/ou en grupo nos que se 

describen e analizan textos anteriores a 

1916. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or e do grupo. 

Autoavalición  

I: Exposición de traballos 

Bloque 5. A literatura. 

B5.1.E1. Define "literatura" e "texto 

literario", caracteriza os diferentes 
FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 
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xéneros e analiza os seus principais 

recursos formais e describe a cronoloxía 

xeral da historia da literatura galega. 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.1.E2. Compara textos de diferentes 

xéneros, caracterizándoos a partir dos 

seus trazos formais e estruturais 

definitorios. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.1.E3. Adscribe á súa época 

autores/as e textos destacados da 

historia da nosa literatura.  

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.3.E1. Identifica, analiza e describe a 

literatura medieval: contextualiza 

sociohistórica e sociolingüisticamente 

as súas orixes, define as características 

principais e analiza a lírica profana 

(cantiga de amor, de amigo e de 

escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de 

Santa María) e a prosa medieval. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula, 

exposición de traballos 

B5.4.E1. Le e comenta textos 

representativos da literatura medieval, 

caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.5.E1. Identifica, analiza e describe a 

literatura do galego medio (séculos XVI, 

XVII e XVIII): contextualiza 

sociohistórica e sociolingüisticamente a 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 
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produción, e describe e analiza as obras 

e os/as autores/as principais. 

B5.7.E1. Identifica, analiza e describe a 

literatura do Rexurdimento: 

contextualiza sociohistórica e 

sociolingüisticamente a produción do 

Prerrexurdimento e o Rexurdimento 

pleno ata 1916 e describe e analiza as 

obras e os/as autores/as principais 

deste período. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

B5.8.E1. Le e comenta textos 

representativos da literatura do 

Rexurdimento (tanto do 

Prerrexurdimento como do 

Rexurdimento pleno e a literatura de 

comezos do século XX ata 1916), 

caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

FUNDAMENTAL 

P: Observación da 

profesora/or 

I: Exames escritos, 

exercicios de aula 

 

22.6.- Para 2º BACH 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
T 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

CC 

Bloque 1. Comunicación oral. Escribir e falar 

LGB1.1.1. Identifica a intención 

comunicativa, a idea principal e 

as secundarias, de calquera 

texto oral, formal ou informal, 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 
P: Observación 

da profesora/or 
CCL 
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producido na variante estándar 

ou en calquera das variedades 

dialectais. 

I: Esocoita de 

materiais 

audiovisuais 

    Debates 

LGB1.1.2. Recolle as ideas 

fundamentais e secundarias en 

resumos, esquemas ou mapas 

conceptuais. 

Ao 

longo 

de todo 

o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

do profesor/a 

    Autoavaliación 

I: Exercicios de 

aula. 

CCL 

 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona 

e emite xuízos críticos sobre 

discursos orais de distinta 

natureza.  

Ao 

longo 

de todo 

o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

     Observación 

do grupo-aula 

I: Debates, 

comentarios 

críticos 

CCL 

LGB1.2.1. Identifica as ideas 

principais e contidos relevantes 

dunha presentación (charla ou 

conferencia sobre temas 

especializados do ámbito 

educativo).  

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Debates, 

comentarios 

críticos 

CAA 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Materiais 

audiovisuais 

CAA 

 

LGB1.3.1. Interpreta e 

identifica a intención 

comunicativa, o tema e a 

estrutura en anuncios sonoros 

e/ou audiovisuais. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Escoita crítica 

se materiais 

audiovisuais. 

CCL 

CAA 
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LGB1.3.3. Analiza os recursos 

verbais e non verbais que se 

empregan na publicidade para 

convencer os destinatarios ou 

destinatarias. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Escoita crítica 

de materiais 

audiovisuais. 

CCL 

CAA 

CSC 

LGB1.3.4. Analiza de forma 

crítica a forma e contido das 

mensaxes publicitarias e evita 

usos lingüísticos 

discriminatorios. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Observación do 

grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Escoita crítica 

de materiais 

audiovisuais. 

CCL 

CSC 

LGB1.4.1. Identifica os 

recursos que proporcionan 

adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or 

I: Análise de 

textos orais e 

escritos 

CAA 

CCL 

LGB1.4.2. Coñece e aplica as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral e respecta 

as opinións alleas. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Observación do 

grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Debates 

CCL 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or,  

e do grupo. 

I: Presentación 

de traballos. 

Debates. 

CSC 

CAA 
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LGB1.5.1. Planifica os seus 

textos orais e produce 

discursos adecuados, 

coherentes e ben 

cohesionados. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or,  

e do grupo. 

Autoavaliación. 

I: Debates, 

exposicións orais 

de traballos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

LGB1.5.2. Consulta fontes de 

información diversas e revisa 

os borradores e esquemas. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

I: Exposicións 

orais de traballos 

 

CAA 

CCL 

LGB1.5.3. Presenta os 

contidos de forma clara e 

ordenada e con corrección 

gramatical, cínguese ao tema e 

non divaga. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

I: Exposicións 

orais de traballos 

CAA 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

I: Exposicións 

orais de traballos 

CCL 

 

LGB1.5.5. Exprésase con 

facilidade e recorre a 

paráfrases ou circunloquios 

cando non encontra a 

expresión precisa. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or e 

do grupo 

I: Exposicións 

orais de traballos 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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LGB1.5.6. Utiliza o rexistro 

adecuado á situación 

comunicativa. 

1º 

trimestre 

e 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or e 

do grupo 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

CSIEE 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Elaboración de 

traballos 

CSIEE 

LGB1.6.1. Produce textos 

orais, en intervencións 

espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavalición. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CD 

CCL 

CAA 

LGB1.7.1. Desenvolve un tema 

do currículo con rigor, claridade 

e corrección gramatical e 

fonética. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

I: Presentación 

de exercicios. 

CCL 

LGB1.7.2. Emprega léxico 

preciso e especializado e evita 

o uso de coloquialismos e 

palabras comodín. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

CCL 
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I: Presentación 

de exercicios. 

LGB1.8.1. Desenvolve 

argumentos de forma 

comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das 

persoas interlocutoras. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

I: Presentación 

de exercicios. 

CCL 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

Autoavaliación. 

I: Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

CAA 

CSC 

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. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Presentación 

de exercicios. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

LGB1.10.2. Deseña estratexias 

para mellorar e progresar de 

xeito autónomo. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Elaboración de 

traballos. 

CAA 

CCL 
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LGB1.11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os 

prexuízos que se poidan 

asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación e 

rexistro da 

profesora/or e do 

grupo aula. 

I: Lectura de 

comentarios 

críticos. 

CCL 

CAA 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas 

fundamentais do texto en 

resumos, esquemas e mapas 

conceptuais. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación  

e rexisstro da 

profesora/or.     

Autoavaliación 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CSC 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido 

global e identifica a intención 

comunicativa do emisor en 

textos expositivos e 

argumentativos de distintos 

ámbitos. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CCA 

LGB2.1.3. Diferencia as ideas 

principais e as secundarias e 

sintetiza o contido de textos 

expositivos e argumentativos 

de distintos ámbitos. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

LGB2.1.4. Utiliza recursos 

bibliográficos, audiovisuais e 

dixitais para facilitar a 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 
P: Observación 

da 
CCL 
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comprensión dun texto e 

complementar as súas 

producións. 

profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Exercicios de 

aula 

LGB2.2.2. Produce textos 

propios de distintos ámbitos 

usando o rexistro adecuado, 

organizando os enunciados en 

secuencias lineais e ben 

cohesionadas. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación  

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

 

LGB2.3.1. Desenvolve un tema 

do currículo con rigor, claridade 

e corrección gramatical. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CSC 

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. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro. da 

profesora/or. 

Autoavaliación. 

I: Exames 

escritos. 

Calquera 

actividade de 

aula. 

CCL 

LGB2.3.3. Emprega léxico 

preciso e evita o uso de 

coloquialismos ou palabras 

comodín. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación  

e rexistro da 

profesora/or. 

Autoavaliación 

I: Exames 

escritos 

CCL 
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LGB2.4.1. Describe os trazos 

morfosintácticos, léxico-

semánticos e pragmático-

textuais de textos expositivos e 

argumentativos. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos / 

Exercicios de 

aula 

CCL 

CSC 

LGB2.5.1. Consulta 

información en fontes 

bibliográficas e dixitais e 

compila os datos máis 

relevantes en fichas-resumo. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da 

profesora/or. 

Autoavaliación 

I: Exercicios de 

aula, 

exposicións 

orais. 

CCL 

LGB2.5.2. Respecta as normas 

de presentación dos traballos 

escritos, a organización en 

epígrafes, procedementos de 

cita, notas a pé de páxina, 

bibliografía. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Presentación 

de traballos 

   Exames 

escritos 

CCL 

CD 

CAA 

LGB2.5.3. Utiliza procesadores 

de texto e correctores 

ortográficos para mellorar a 

presentación e evitar erros 

ortográficos e tipográficos. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

da 

profesora/or. 

Autoavaliación 

I: Presentación 

de traballos 

CCL 

CD 

 

LGB2.6.1. Recoñece, describe 

e utiliza recursos de cohesión 

gramaticais e léxico-

semánticos. 

1º 

trimestre 

e 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Presentación 

de traballos 

CCL 

CD 
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Ao longo 

de todo o 

curso 

   Exames 

escritos 

LGB2.6.2. Describe os tipos de 

rexistro e analiza as súas 

manifestacións lingüísticas. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Presentación 

de traballos 

   Exames 

escritos 

CCL 

CAA 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Define e identifica os 

fonemas vocálicos e 

consonánticos da lingua 

galega. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos 

CCL 

CAA 

LGB3.2.1. Explica as principais 

variedades dialectais e valora a 

diversidade lingüística como 

parte de noso patrimonio 

cultural. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CCEC 

LGB3.3.1. Explica os 

procedementos de formación 

das palabras.  

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CCEC 

LGB3.3.2. Recoñece e explica 

os tipos de morfemas así como 

a análise morfolóxica. 

1ª e 2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

CCL 

CAA 
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I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

LGB3.4.1. Recoñece as 

diferentes estruturas 

sintácticas, explica as relacións 

que se establecen e emprega a 

terminoloxía axeitada. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CAA 

LGB3.5.1. Identifica e explica 

as relacións e unidades 

semánticas. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CAA 

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 relacionados cos 

elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exercicios de 

aula. 

CCL 

CAA 

Bloque 4. Lingua e sociedade 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  339 | 349 

 

LGB4.1.1. Recoñece os 

estereotipos e prexuízos 

lingüísticos e determina a súa 

repercusión nos usos.  

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CAA 

LGB4.1.2. Elabora traballos de 

xeito individual e/ou en grupo 

nos que se describen e 

analizan cuestións 

sociolingüísticas. 

Ao longo 

de todo 

o curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Comentarios 

críticos. 

CCL 

CSC 

LGB4.2.1. Describe e 

interpreta o proceso de 

construción da variante 

estándar da lingua galega. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.2.2. Recoñece as 

interferencias lingüísticas no 

galego, con especial atención 

aos castelanismos e 

desenvolve un discurso propio 

libre destes elementos. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.3.1. Distingue as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego 

moderno (desde 1916 ata 

1978). 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos.  

CCL 

CCEC 
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LGB4.3.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do galego 

moderno (desde 1916 ata 

1978), así como a súa situación 

sociolingüística. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.3.3. Diferencia e 

describe as etapas que 

podemos establecer entre 

1916 e 1978 desde o punto de 

vista sociolingüístico. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.3.4. Analiza a 

importancia da etapa 1916-

1978 no desenvolvemento 

posterior da lingua. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I:  Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.3.5. Identifica o galego 

moderno (desde 1916 ata 

1978) en documentos non 

literarios e literarios. 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.4.1. Distingue as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego 

moderno (desde 1978 ata a 

actualidade). 

1ª 

avaliación 

/ 2ª 

avaliación 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 
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LGB4.4.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do galego 

moderno desde 1978 ata a 

actualidade, así como a súa 

situación sociolingüística. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

LGB4.4.3. Analiza a 

importancia da etapa desde 

1978 ata a actualidade no 

desenvolvemento do galego. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.4.4. Recoñece o galego 

como unha lingua en vías de 

normalización e sinala as súas 

fortalezas e debilidades. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.4.5. Sinala as principais 

características lingüísticas en 

documentos non literarios e 

literarios desde 1978 ata a 

actualidade. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

CSC 

LGB4.5.1. Elabora unha 

descrición esquemática na que 

se detallen as diferentes 

etapas da historia da lingua 

galega e as súas principais 

características. 

1ª 

avaliación 

e 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 
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LGB4.6.1. Analiza e interpreta 

a evolución da conciencia 

lingüística na historia da lingua 

galega. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

CSC 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

LGB5.1.3. Identifica, analiza e 

describe o teatro galego de 

1916 a 1936: autores/as das 

Irmandades, Vangardas e 

Grupo Nós. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 
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Presentación 

de traballos. 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

1ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e 

describe a poesía galega entre 

1936 e 1975: produción bélica 

e autores/as do exilio, a 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

CCL 
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Xeración de 1936, a Promoción 

de Enlace e a Xeración das 

Festas Minervais. 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

CCL 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  345 | 349 

 

Presentación 

de traballos. 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

2ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e 

describe a prosa galega de 

1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

CCL 
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estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o 

novo século. 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 



Programación didáctica de Lingua galega e Literatura IES P.PARGA PONDAL  Curso 2020-21 

P á g i n a  347 | 349 

 

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. 

3ª 

avaliación 
FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escritos. 

Exercicios de 

aula. 

Presentación 

de traballos. 

CCL 

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. 

Ao longo 

de todo o 

curso 

FUNDAMENTAL 

P: Observación 

e rexistro da 

profesora/or 

I: Exames 

escrito ou oral 

da obra de 

lectura do 

período. 

CCL 

 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei 

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 

obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 
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Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso 

das programacións didácticas de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 9). 

 

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 
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