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1. Primeiro de ESO

1.1. Introdución e contextualización

Esta  é  a  programación  de  Erro:  Non  se  atopou  a  referencia  da  orixe de  Erro:  Non  se  atopou  a
referencia da orixe para o ano académico 2018/19, que será impartida no IES Lamas de Castelo. Está
redactada tendo en conta o marco lexislativo estabelecido por:

• L  ei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)

• L  ei   1/2014 ou Lei Paz Andrade, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e
vínculos coa lusofonía.

• Instrucións  para  o  desenvolvemento,  no  curso  académico  2018/19,  do  currículo  establecido  no
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.

• Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os
contidos e os criterios de avaliación na educación primaria a educación secundaria obrigatoria e o
bacharelato.

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola  que se establece a relación de materias de libre configuración
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e
bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta

• Real  Decreto  665/2015,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  desarrollan  determinadas  disposiciones
relativas  al  ejercicio  de  la  docencia  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato,  la
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado
y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria

• Resolución do    11 de maio de 2018, da Dirección Xeral  de Educación,  Formación Profesional e
Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  no  curso  académico  2018/2019  para  a
implantación  do  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

• Orde ECD/1361/2015, de 3 de xullo (BOE 9 de xullo 2015) nos aspectos de avaliación.

• Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO (DOG do 7 de xaneiro de
2008) e Orde do 23 de xuño de 2008, pola que se modifica esta (DOG do 24 de xuño)

O IES Lamas de Castelo conta durante este curso con 85 alumnos/as e 17 docentes.  Erro: Non se
atopou a referencia da orixe de  Erro: Non se atopou a referencia da orixe organízase nun grupo de 7
alumnos/as e será impartida por Mª Luz Barreiro Otero. 

Erro: Non se atopou a referencia da orixe de  Erro: Non se atopou a referencia da orixe pertence ao
bloque de materia de libre configuración do centro e correspóndenlle 1 hora semanal.

Incorporamos esta materia á nosa oferta educativa polos seguintes motivos:

A lingua  portuguesa  é  falada  por  máis  de  douscentos  oitenta  millóns  de  falantes,  é  unha  lingua
internacional e a quinta máis falada no mundo. O feito de que a lingua portuguesa nacese aquí, no antigo
Reino de Galiza, xustifica a proximidade existente entre as falas galegas e as do resto da lusofonía. Iso
permite que o alumnado noso poida acadar unha competencia comunicativa en relativamente pouco tempo.
Ademais, a proximidade con Portugal, posibilitaría a posta en práctica da competencia adquirida.

Aínda que o noso alumnado nunca estudou portugués, ao partir do coñecemento do galego, a súa
lingua inicial e habitual, xa ten moito camiño andado; non é partir de cero, pois xa hai un certo dominio
pasivo,  unha comprensión oral e escrita bastante boa, ao seren linguas tan próximas; de feito,  foron a
mesma lingua na orixe. 

Tendo todo isto  en conta,  consideramos que,  por  unha parte,  o achegamento á lingua portuguesa
resultará  moi  positivo,  porque tamén lles vai  axudar a teren unha mellor  competencia comunicativa en
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galego, ao relacionaren o estándar do galego co do portugués, moito máis próximo do que eles cren e
repercutirá nunha maior estima ao tomar conciencia da súa verdadeira dimensión internacional.

Por outra banda, o achegamento á lingua portuguesa posibilita a aproximación ao ámbito sociocultural
doutras sociedades da Comunidades de Países de Lingua Portuguesa (CPLP), desde un punto de vista
cultural, histórico, xeográfico e sociolóxico. Servirá para que saiban que poden comunicarse e entender non
só a falantes de Portugal, senón de Brasil e moitos outros países da lusofonía. E non só, senón que á lingua
de traballo da UE, do Mercosul, da OEA, da Unión Latina entre outros usos internacionais,

O coñecemento do portugués vai influír nunha valoración máis positiva do galego, porque tamén reforza
a aprendizaxe do nos idioma purificándoo de castelanismos. Ao mesmo tempo, vai servir para comprender
mellor as súas propias raíces; vai favorecer unha mentalidade máis aberta e plural, tal e como se recolle na
LOMCE.

Ademais, o Consello de Europa no seu documento Marco Común de Referencia Europeo das Linguas
(MCER)  considera  a  aprendizaxe  das  linguas  estranxeiras  como  unha  prioridade  para  os  cidadáns  e
cidadás de Europa xa que favorecerá a construción dunha Europa pluricultural e plurilingüe promovendo o
coñecemento das distintas linguas e culturas, o que derivará no respecto por estas e a interacción entre a
cidadanía europea. Nesta liña,  o dominio do Portugués acrecenta as posibles saídas laborais  do noso
alumnado, pola proximidade con Portugal. Cada vez hai máis empresas galegas que traballan en Portugal e
precisan de persoal con dominio da lingua. Alén diso, o Eixo Atlántico e a creación da Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal contribúen a aumentar as relacións institucionais de todo tipo entre os dous lados da
fronteira.  Deste  xeito,  o  alumnado  galego  é  o  máis  próximo  territorial  e  lingüisticamente  de  toda  a
comunidade europea.

1.2. Obxectivos para Portugués de 1º de ESO
Os obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o

proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas
para  tal  fin.  Esta  materia  de  libre  configuración  do  centro  terá  como obxectivo  o  desenvolvemento  da
competencia comunicativa do alumnado a un nivel inicial, pois é o primeiro achegamento a esta lingua e,
polo tanto, trátase de familiarizalo con ela para a súa utilización en situacións de comunicación simples.

 Traballaremos  esa  competencia  organizada  arredor  de  cinco  bloques  que  se  corresponden  coas
actividades de lingua, tal como as define o MCER: Comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral,
expresión escrita e aspectos lingüísticos e socioculturais. A partir dos obxectivos da educación secundaria
obrigatoria, establécense os seguintes: 

1. Escoitar e comprender información xeral  e específica oral  en distintas situacións comunicativas,
adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación co falante.

2. Ser capaz de ler  textos breves e de encontrar  información específica en escritos cotiáns como
folletos, carteis, anuncios publicitarios, menús, cartas persoais, cancións...

3. Comunicarse en tarefas sinxelas que requiran un intercambio simple e directo sobre actividades e
asuntos cotiáns. 

4. Utilizar unha serie de expresións e de frases para describir con termos sinxelos a familia, outras
persoas,  a  educación  ou  o  traballo,  prestando  especial  atención  ás  diferenzas  na  pronuncia
respecto da fala materna.

5. Ser consciente dos principais trazos de pronuncia do portugués (acento, rítmo, entoación).

6. Coñecer os patróns gráficos e regras ortográficas.

7. Ser  capaz  de  escribir  notas,  mensaxes breves  e  textos  sinxelos  relativos  a  temas habituais  e
necesidades inmediatas, prestando especial atención ás diferenzas do estándar portugués escrito, o
estándar do galego escrito e outras linguas coñecidas. 

8. Valorar  o portugués e as linguas en xeral,  como instrumento de acceso á información e como
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, como medio de comunicación e entendemento
entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas evitando calquera tipo de discriminación
e de estereotipos lingüísticos e culturais.

9. Apreciar o valor da lingua portuguesa como medio para acceder a outros coñecementos e a outras
culturas da lusofonía. 
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1.3. Estándares de aprendizaxe avaliables
Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os

resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en
cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro
alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

O grao mínimo de consecución para cada estándar de aprendizaxe descríbese nunha escala de 1 a 4
co seguinte significado:

1: En vías de adquisición.

2: Adquirido.

3: Avanzado.

4: Excelente.
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Portugués. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo
de

consecución

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias
clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais

 a

 c

 d

 i

 B1.1.  Uso  de  estratexias  de
comprensión  das  mensaxes
orais: 

– Uso do contexto verbal e non
verbal,  e dos coñecementos
previos  sobre  a  situación
(quen fala  a quen,  con que
intencións,  onde  e  cando)
que dan lugar  a  inferencias
do  significado  baseadas  no
contexto.

– Uso  dos  coñecementos
referenciais sobre o tema. 

– Identificación  de  palabras
clave.

– Adaptación da escoita á súa
finalidade  (global  e/ou
específica).

– Inferencia  do  significado
probable  das  palabras  ou
das frases que descoñece, a
partir  do  contexto  e  das
experiencias  e  os
coñecementos  transferidos
desde as linguas que coñece
ao portugués.

 B1.2.  Tolerancia  da
comprensión  parcial  ou  vaga
nunha situación comunicativa.

 B1.3. Perseveranza no logro da
comprensión oral, reescoitando
o texto  gravado ou  solicitando

 B1.1.  Comprender
preguntas  e  informacións
sinxelas  relativas  á
información  persoal  moi
básica  (nome,  idade,
gustos,  etc.),  así  como
instrucións  e  peticións
elementais na aula.

 B1.2.  Usar  estratexias
básicas de comprensión do
sentido xeral, a información
esencial,  os  puntos  e  as
ideas  principais,  ou  os
detalles relevantes do texto:
anticipación  do  contido
xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais
e  non  verbais,  e  uso  dos
coñecementos  previos
sobre a situación (quen fala
a quen, con que intencións,
onde  e  cando)  que  dan
lugar  a  inferencias  do
significado  baseadas  no
contexto, e as experiencias
e  os  coñecementos
transferidos  desde  as
linguas que coñece. 

 B1.3. Comprender o sentido
global  de  mensaxes  orais
sinxelas e moi básicas (por
exemplo,  seguir  instrucións
ou  indicacións,  identificar
persoas, obxectos e lugares

 B1.1.  Comprende  preguntas  básicas  moi  sinxelas  e
habituais  sobre  asuntos  persoais  ou  educativos  (nome,
idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale
de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Exames 

 CCL

 CD

 CAA

 CCEC

 B1.2.  Comprende  frases  e  expresións  habituais
relacionadas con necesidades inmediatas (números, datas,
prezos, etc.)  e temas con que teña moita familiaridade,  e
segue instrucións e consignas de aula. 

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Exames

 CCL

 CAA

 CCEC

 B1.3.  Comprende  o  sentido  global  e  a  información  máis
relevante de textos orais breves (instrucións e comunicados)
con estruturas previamente  traballadas,  léxico  moi  común
relacionado  con  necesidades  inmediatas,  procedentes  de
medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de
xeito pausado e ben articulado,  e poida  volver  escoitar  o
dito.

Todas as unidades

 2

 Observación
na aula

 Traballo oral

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B1.4.  Comprende  a  información  esencial  en  conversas
breves e moi sinxelas nas que participa,  que traten sobre
temas familiares,  a familia,  a escola,  o  tempo libre,  ou a
descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar.

Unidades 3, 4 e 5

 3

 Observación
na aula

 Traballo oral

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD



Portugués. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo
de

consecución

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias
clave

repetición ou reformulacións do
dito.

 B1.4.  Memorización  de
expresións  orais  breves
significativas  (saúdos,
despedidas, consignas de aula,
preguntas  sobre  idade,  orixe,
etc.).

descritos  cun  vocabulario
básico)  emitidas  cara  a
cara,  gravadas  ou  en
soporte  multimedia,  sobre
situacións  habituais  de
comunicación,  se  se  fala
moi  amodo  e  con  moita
claridade.

 B1.4.  Comprender  o
esencial  en  conversas  moi
básicas  e  breves  sobre
temas  cotiáns  habituais  e
de  necesidade  inmediata,
previamente  traballados,
relativas ao ámbito persoal,
sempre  que  se  fale  con
lentitude,  articulando  de
forma clara e comprensible.

Bloque 2. Produción de textos orais

 a

 c

 d

 i

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación:

– Identificación do contexto,
o  destinatario  e  a
finalidade da produción.

– Adecuación  do  texto  ao
destinatario, ao contexto e
á canle. 

– Execución:

– Concepción  da  mensaxe
con claridade, distinguindo
a  súa  idea  ou  as  ideas
principais,  e  a  súa
estrutura básica. 

– Activación  dos

 B2.1.  Pronunciar  de  xeito
intelixible,  aínda  que  se
cometan erros de pronuncia
polos  que  as  persoas
interlocutoras  teñan  que
solicitar  repeticións  para
entender a mensaxe. 

 B2.2.  Interactuar  de  xeito
sinxelo  en  intercambios
claramente  estruturados,
utilizando  fórmulas  moi
básicas relativas a saúdos,
despedidas,
agradecementos  e
presentacións,  colaborando
para  entender  e  facerse
entender.

 B2.1.  Na  maioría  das  actividades  de  aula,  amosa  unha
actitude  positiva  polo  uso  do  portugués  en  diferentes
situacións  comunicativas,  esforzándose por  utilizalo  aínda
que teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou
aclaracións.

Todas as unidades

 3

 Observación  na
aula

 CCL

 CD

 CAA

 CCEC

 B2.2. Fai  e  responde  intelixiblemente  e  con  accións
colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre
actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en
situacións de comunicación significativas para a súa idade e
o seu nivel escolar.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Traballo oral

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose
entender  en  situacións  moi  habituais  relacionadas  con
necesidades inmediatas nas que pide e se dá información
sobre  lugares,  horarios,  datas,  prezos,  cantidades  e
actividades  máis  comúns para a súa idade e o seu nivel

Unidades 2, 3 e 8

 2

 Observación  na
aula

 Traballo  oral  e
escritores

 CCL

 CAA

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo
de

consecución

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias
clave

coñecementos  previos
sobre  modelos  e
secuencias de interacción,
e  elementos  lingüísticos
previamente  asimilados  e
memorizados.

– Expresión  da  mensaxe
con claridade,  coherencia
básica  e  estrutura
adecuada, e axustándose,
de  ser  o  caso,  aos
modelos e ás fórmulas de
cada  tipo  de  texto
memorizados  e
traballados  na  clase
previamente. 

– Compensación  das
carencias  lingüísticas
mediante  procedementos
lingüísticos  e
paralingüísticos.

 B2.2. Actitude de respecto cara
a si mesmo/a e cara ás demais
persoas  para  comprender  e
facerse comprender.

 B2.3.  Rutinas  ou  modelos
elementais  de  interacción
segundo o tipo de situación de
comunicación (chegada e saída
do  centro  docente,  conversa
telefónica,  compravenda,  etc.),
igualmente  cotiás  e  moi
básicas.

 B2.3.  Intercambiar  de xeito
intelixible información sobre
si mesmo/a e sobre accións
e  nocións  (horarios,  datas,
cantidades)  moi  habituais
da  vida  diaria,  usando  un
repertorio  básico  de
palabras  e  frases  moi
simples  memorizadas,  e
facéndose  comprender
aínda  que  a  persoa
interlocutora  necesite  que
se repita ou repetir o dito. 

 B2.4.  Dar  e  obter
información  sobre  datos
básicos  persoais  (idade,
lugar de residencia, familia,
orixe,  gustos,  posesións,
etc.),  utilizando  un
repertorio  moi  básico  de
expresións  moi  sinxelas  e
habituais sobre estes datos.

escolar.  Exames  CD

 B2.4. Participa  en  conversas  informais  breves  e  moi
básicas,  cara  a  cara,  nas  que  establece  contacto  social
elemental, intercambia información moi básica, manifesta os
seus gustos,  fai  invitacións  elementais  e  ofrecementos,  e
pide e dá indicacións moi básicas para ir a un lugar.

Unidades 4, 5 e 6

 1

 Observación  na
aula

 CCL

 CAA

 CCEC

 CCL

 CAA

 CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 a  B3.1.  Estratexias  de  B3.1. Utilizar estratexias de  B3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a Todas as unidades  Observación  na  CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo
de

consecución

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias
clave

 c

 d

 i

comprensión:

– Mobilización  de  información
previa sobre o tipo de tarefa
e  o  tema,  a  partir  da
información  superficial:
imaxes,  organización  na
páxina, títulos de cabeceira,
etc.

– Identificación  do  tipo  de
lectura  demandado  pola
tarefa.

– Distinción  de  tipos  de
comprensión  necesarios
para a realización  da tarefa
(sentido  xeral,  información
esencial e puntos principais).

– Formulación  de  hipóteses
sobre contido e contexto.

– Inferencia  e  formulación  de
hipóteses  sobre  significados
a  partir  da  comprensión  de
elementos  significativos,
lingüísticos e paratextuais, e
do  coñecemento  e  as
experiencias noutras linguas.

– Reformulación  de  hipóteses
a  partir  da  comprensión  de
novos elementos.

 B3.2. Soletreo e asociación de
grafía,  pronunciación  e
significado a partir de modelos
escritos  e  expresións  orais
coñecidas.

lectura (recursos ás imaxes,
títulos e outras informacións
visuais,  e  aos
coñecementos  previos
sobre o tema ou a situación
de  comunicación,  e  aos
transferidos  desde  as
linguas  que  coñece),
identificando  a  información
máis  importante  e
deducindo  o  significado  de
palabras  e  expresións  non
coñecidas.

 B3.2.  Seguir  instrucións
básicas  e  comprender
avisos,  obrigas  e
prohibicións  moi  sinxelas  e
predicibles,  e  traballadas
previamente.

 B3.3.  Comprender
información  relevante  e
previsible en textos breves,
moi  sinxelos  e  ben
estruturados,  con
conectores  moi  básicos  e
relativos a temas da propia
experiencia. 

 B3.4.  Comprender  textos
propios de situacións cotiás
próximas, como invitacións,
felicitacións,  notas,  avisos,
billetes  de  transporte,
entradas,  etiquetas  ou
xogos coñecidos.

temas do seu interese.  2 aula

 Exames

 CAA

 CCEC

 CD

 B3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e
predicibles,  referidas  a  necesidades  inmediatas,  de
estrutura moi  sinxela,  especialmente se contan con apoio
visual. 

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Exames

 CCL

 CAA

 CCEC

 B3.3.  Comprende  información  básica  e  sinxela  de
correspondencia  persoal  breve  na  que  se  fala  de  si
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos
a temas moi cotiáns e propios da súa idade.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Exames

 CCL

 CAA

 CCEC

 B3.4.  Comprende  información  esencial  e  localiza
información específica en material informativo sinxelo como
menús, horarios, catálogos e listas de prezos.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Traballos escritos

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

Bloque 4. Produción de textos escritos
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 c

 d
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 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación:

– Mobilización  e
coordinación  das  propias
competencias  xerais  e
comunicativas,  co  fin  de
realizar  eficazmente  a
tarefa  (repasar  o  que  se
sabe sobre o tema, o que
se pode ou se quere dicir,
etc.).

– Localización  e  uso
adecuado  de  recursos
lingüísticos  ou  temáticos
(uso  dun  dicionario  ou
dunha  gramática,
obtención de axuda, etc.).

– Uso  de  elementos
coñecidos  obtidos  de
modelos  moi  sinxelos  de
textos  escritos,  para
elaborar os propios textos.

 -Realización:

– Elaboración  dun  borrador
seguindo textos modelo.

– Estruturación  do  contido
do texto.

– Organización  do  texto  en
parágrafos curtos. 

– Expresión  da  mensaxe
con  claridade,
axustándose aos modelos
e ás fórmulas de cada tipo
de texto. 

– Reaxuste  da  tarefa

 B4.1.  Aplicar  estratexias
básicas para producir textos
(elección  da  persoa
destinataria,  finalidade  do
escrito,  planificación,
redacción  do  borrador,
revisión  do  texto  e  versión
final)  a  partir  de  modelos
moi  estruturados  e  con
axuda previa na aula.

 B4.2.  Completar
documentos  moi  básicos
nos  que  se  solicite
información persoal. 

 B4.3.  Escribir  mensaxes
moi  sinxelas  e  moi  breves
con información, instrucións
e  indicacións  moi  básicas
relacionadas  con
actividades  cotiás  e  de
inmediata necesidade.

 B4.4. Producir textos curtos
a partir de modelos sinxelos
e básicos, cunha finalidade
determinada propia  da  súa
idade  e  do  seu  nivel
escolar,  e  cun  formato
preestablecido,  en  soporte
tanto  impreso como dixital,
amosando  interese  pola
presentación  limpa  e
ordenada do texto.

 B4.1.  Elabora  textos  sinxelos  a  partir  de  modelos,
empregando  expresións  e  enunciados  traballados
previamente, para transmitir información, ou con intencións
comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Traballos escritos

 Exames

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B4.2.  Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  información
persoal  moi  básica  e  relativa  ao  seus  datos  persoais  ,
intereses, afeccións (nome, idade, enderezo, gustos...)

Unidades 1, 2 e 3

 2

 Observación  na
aula

 Traballos  escritos
e orais

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, relativas
a necesidades inmediatas.

Todas as unidades

 1

 Observación  na
aula

 Traballos escritos

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir
dun  modelo,  substituíndo  unha  palabra  ou  expresión  por
outra  para  unha  funcionalidade  ou  tarefa  determinada
(felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto de forma manuscrita
como  en  formato  dixital,  cunha  presentación  limpa  e
ordenada.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Traballos  orais  e
escritos

 Exames

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD
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(emprender  unha  versión
máis  modesta)  ou  da
mensaxe  (facer
concesións  no  que
realmente  lle  gustaría
expresar),  tras  valorar  as
dificultades e os recursos
lingüísticos dispoñibles. 

– Revisión:

– Identificación  de
problemas,  erros  e
repeticións. 

– Atención  ás  convencións
ortográficas  e  aos  signos
de puntuación.

– Presentación  coidada  do
texto  (marxes,  limpeza,
tamaño da letra, etc.).

– Reescritura definitiva.

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

 a

 c

 d

 i

 o

 B5.1.  Patróns  sonoros,
acentuais,  rítmicos  e  de
entoación básicos.

– Sons e fonemas vocálicos e
consonánticos.

– Procesos  fonolóxicos  máis
básicos. 

– Acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración.

 B5.2.  Patróns  gráficos  e
convencións ortográficas

– Uso das normas básicas de
ortografía da palabra.

 B5.1.  Discriminar  patróns
sonoros, acentuais, rítmicos
e de entoación de uso máis
básico,  recoñecendo o seu
significado  evidente,  e
pronunciar  e  entoar  con
razoable comprensibilidade,
aínda que teña que repetir
varias  veces para  se facer
entender.

 B5.2.  Recoñecer  e  utilizar
as  convencións
ortográficas,  tipográficas  e
de  puntuación,  con

 B5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce
con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas,
e  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas  (nasalización,
sonorización, etc.), e iníciase no uso de patróns moi básicos
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Traballo oral

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B5.2.  Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e
escritas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  no
desenvolvemento  do  proceso  comunicativo  oral  e  escrito
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento,
etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir
en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc.

Todas as unidades

 1

 Observación  na
aula

 Traballo oral

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de
produción de textos e de hipóteses de significados tomando

Todas as unidades  Observación  na  CCL
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– Utilización  adecuada  da
ortografía da oración: coma,
punto  e  coma,  puntos
suspensivos,  parénteses  e
comiñas.

 B5.3. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: 

– Recoñecemento  e  uso  de
convencións  sociais  básicas
e normas de cortesía propias
da súa idade e de rexistros
no portugués.

– Achegamento  a  algúns
aspectos  culturais  visibles:
hábitos, horarios, actividades
ou  celebracións  máis
significativas;  condicións  de
vida  elementais  (vivenda);
relacións  interpersoais
(familiares,  de  amizade  ou
escolares),  comida,  lecer,
deportes, etc.; e a costumes,
valores  e  actitudes  moi
básicos  sobre  aspectos
propios  da  súa  idade  nos
países  onde  se  fala
portugués.

– Identificación  dalgunhas
similitudes  e  diferenzas
elementais  e  máis
significativas  nos  costumes
cotiáns  entre  os  países
lusófonos.

– Actitude  receptiva  e
respectuosa  cara  ás
persoas,  os  países  e  as
comunidades  lingüísticas

corrección suficiente para o
seu nivel escolar.

 B5.3.  Utilizar  para  a
comprensión e a produción
de textos orais e escritos os
coñecementos
socioculturais  e
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relacións
interpersoais,
comportamento  e
convencións  sociais,
respectando  as  normas de
cortesía  máis  básicas  nos
contextos respectivos.

 B5.4.  Producir  textos  e
inferir o significado probable
de  palabras  ou  frases  que
descoñece  a  partir  das
experiencias  e  os
coñecementos  transferidos
desde  as  linguas  que
coñece. 

 B5.6.  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,  evitando
estereotipos  lingüísticos  ou
culturais.

en  consideración  os  coñecementos  e  as  experiencias
noutras linguas.

 1 aula  CAA

 CCEC

 B5.4.  Comprende  e  comunica  o  propósito  solicitado  na
tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da
aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar,
invitar,  etc.)  utilizando  adecuadamente  as  estruturas
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e
traballados previamente.

Todas as unidades

 2

 Observación  na
aula

 Exames

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B5.5.  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,  evitando
estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

Todas as unidades

 1

 Observación  na
aula

 Traballo  oral  e
escrito

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD
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que  falan  outra  lingua  e
teñen unha cultura diferente
á propia.

 B5.4. Plurilingüismo:

– Identificación de similitudes e
diferenzas  entre  as  linguas
que coñece para mellorar  a
súa  aprendizaxe  e  lograr
unha  competencia
comunicativa integrada.

-Participación  en  proxectos
nos  que  se  utilizan  varias
linguas  e  relacionados  cos
elementos  transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e
valorando  as  competencias
que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

 B5.5. Funcións comunicativas

– Iniciación  e  mantemento  de
relacións  persoais  e  sociais
básicas  propias  da  súa
idade. 

– Descrición  de  calidades
físicas  e  abstractas  moi
básicas  de  persoas,
obxectos,  lugares  e
actividades. 

– Petición  e  ofrecemento  de
información  e  indicacións,  e
expresión  moi  sinxela  de
opinións.

 -  Expresión  da  vontade,  a
intención, a orde, a autorización
e a prohibición. 



Portugués. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo
de

consecución

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias
clave

– Expresión  do  interese,  a
aprobación,  o  aprecio,  a
satisfacción e a sorpresa.así
como os seus contrarios. 

– Establecemento  e
mantemento  básicos  da
comunicación  e  a
organización  elemental  do
discurso.

 B5.6.  Léxico  oral  e  escrito
básico de uso común relativo a:

– Identificación  persoal
elemental;  vivenda,  fogar  e
contexto; actividades básicas
da  vida  diaria;  familia  e
amizades;  traballo,  tempo
libre,  lecer  e  deporte;
vacacións;  saúde  máis
básica  e  coidados  físicos
elementais;  educación  e
estudo;  compras  básicas;
alimentación  e  restauración;
transporte,  tempo
meteorolóxico  e  tecnoloxías
da  información  e  da
comunicación. 

 Expresións  fixas,  enunciados
fraseolóxicos moi básicos e moi
habituais  (saúdos,  despedidas,
preguntas  por  preferencias  e
expresión sinxelas de gustos) e
léxico  sobre  temas
relacionados  con  contidos  moi
sinxelos  e  predicibles  doutras
áreas do currículo.

 B5.7.  Estruturas  sintáctico-
discursivas  propias  do
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portugués..

 Estruturas sintáctico-discursivas propias do portugués

 Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem); disxunción (ou); oposición/contraste (mas); causa (porque); comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais
pequeno...).

 Relacións temporais (antes, agora, depois).

 Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas).

 Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!).

 Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca). 

 Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., Quem fez o quê? Para que é isso?).

 Expresión do tempo: pasado (perfeito simples); presente (presente).

 Expresión do aspecto: durativo (estar a + Inf.)

 Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.); intención (pensar + Inf.; querer + Inf.).

 Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos contables/incontables); pronomes (tónicos); determinantes.

 Expresión da cantidade (singular/plural; numerais cardinais e ordinais).

 Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia). 

 Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento puntual (p. ex.  em 1999), divisións (p. ex., días, meses) e indicacións (p. ex.,  atrás, cedo, tarde) de tempo;
anterioridade (ontem); posterioridade (depois, logo);.

 Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., devagar, pior).



1.4. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado
Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen

aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias,
e responden ao que se pretende conseguir. 

Os criterios de avaliación poden extraerse da táboa do apartado 4. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación empregados serán de catro tipos: 

Observación na aula das tarefas habituais,  acompañada do seguimento,  supervisión e corrección
continua e inmediata; da actitude, participación e integración no grupo, seguimento do traballo na aula e na
casa, a presentación das tarefas escritas no caderno, o progreso na lectura e na comprensión e expresión
oral e escrita e as actitudes positivas cara a adquisición de hábitos de traballo intelectual, así como a un uso
da linguaxe non discriminatoria.

Exames escritos referidos aos distintos estándares avaliables e ás competencias.

Traballos escritos  que se realizan a diario na aula (tarefas), que se fagan na casa ou aqueles que
deban ser entregados nun prazo concreto para avaliar distintos aspectos da materia (exercicios...)

Traballo oral de carácter individual, en parellas ou grupo referido aos distintos estándares avaliables e
ás competencias.

Terase  en  conta  a  posibilidade  da  autoavaliación e  coavaliación para  que  cada alumno e alumna
controle a propia aprendizaxe, xulgando a súa competencia.

Cómpre poñer especial coidado na recollida de datos pertinentes para a valoración xusta e adecuada
de cada alumno e alumna. Recollerase en fichas individuais (no caderno de seguimento do profesorado),
pensando especialmente naqueles aspectos que resultan difíciles de avaliar mediante probas de exame,
senón que serán avaliadas ao longo de todo o curso. Estámonos referindo a aspectos como a corrección
lectora e escrita, a superación de prexuízos lingüísticos, actitude respectuosa no uso da palabra durante as
ses de clase, respecto aos compañeiros e compañeiras, ao profesorado e ao material en xeral, e tantas
outras cuestións especialmente referidas ás actitudes que van ser avaliadas (entrega puntual de tarefas e
resolución de exercicios, seguimento do caderno do alumno ou alumna, interese e esforzo por aprender...),
ao mesmo nivel cós coñecementos e competencias. 

Os instrumentos utilizados na avaliación serán: exames escritos, traballos escritos e orais e a actitude e
o traballo diario.

Os criterios de cualificación:

A nota final da avaliación terá en conta:

• 60% Exames escritos

• 20% Traballos escritos e orais

• 20% Actitude e traballo diario

Exames escritos:

Faranse, como mínimo, dous exames no trimestre, referidos aos contidos e estándares concretos
traballados na aula.

Os exames serán puntuados cunha nota numérica de 0 a 10 puntos. 

Os exames combinarán distintos tipos de cuestións sobre os contidos concretos e tamén avaliarán a
corrección comunicativa e lingüística do alumnado (ortografía, dominio gramatical e léxico etc.).

O  alumnado  que  sexa  descuberto  copiando  nun  exame  (ben  a  través  de  “chuletas”  ou  dun
compañeiro) terá a avaliación suspensa. Dado que a materia ten unha avaliación continua, se esta
situación se dese no terceiro trimestre, o alumno/a tería que recuperar a materia na súa totalidade
en setembro.

Traballos escritos e orais:
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Os traballos escritos deberán ser entregados cunha presentación coidada, isto é, unha caligrafía
lexible,  uso de marxes,  sangrías e  limpeza e orde na  escrita.  Os traballos orais  servirán para
demostrar a destreza e a capacidade comunicativa oral en portugués, esforzándose na pronuncia. 

Faranse, como mínimo, dous traballos no trimestre.

Actitude e traballo diario.

Actitude  positiva,  esforzo  e  traballo  diario  suporá  unha participación  positiva,  atención  na  aula,
respostas correctas ás preguntas que xurdan na aula, tarefas da clase e da casa sempre feitas e a
puntualidade na entrega de traballos escritos, así como unha  presentación coidada de todos os
materiais entregados. 

No referente á actitude, partimos da base que o bo comportamento non se premia pois debe ser a
norma. Entendemos por mal comportamento as interrupcións innecesarias durante as explicacións,
as  chamadas  de  atención  por  falar  cos  compañeiros  ou  sentar  mal,  faltas  de  respecto  aos
compañeiros ou ao profesorado...

Todas as tarefas que o alumnado fai como deberes, serán corrixidas pola profesora na aula ou fóra
dela. Estas serán revisadas e cualificadas coas seguintes notas: MB (10), MB- (9), NOT (8), NOT-
(7), B (6), B- (5), R (4), R- (3), MAL (2) e NP (0). No caso de que alguén entregue a actividade fóra
de prazo, a nota será de NP (0), aínda que a profesor a corrixa e lla devolva ao alumno/a. 

Recolleranse catro notas relacionadas cos deberes. Se non se teñen, a nota será de NP (0).

Poderá considerarse abandono da materia cando un alumno non faga sistematicamente as actividades
que se lle piden, cando non trae repetidamente o material á clase, cando deixa os exames en branco ou
practicamente en branco. Esta actitude negativa será comunicada ao titor correspondente para que llelo
faga saber aos pais ou titores legais.

Dado  que  a  materia  de  Portugués  ten  unha  avaliación  continua,  non  se  realizarán  exames  de
recuperación ao longo do curso, senón que o alumnado terá que demostrar, a medida que avanza o curso
lectivo, que foi mellorando e que finalmente acada os obxectivos que lle permiten aprobar a materia.  Con
este  fin,  nos  exames  da  terceira  avaliación,  incluiranse  cuestións  referidas  aos  contidos  máis
importantesdas  anteriores,  dado  que  a  aprendizaxe  é  continua  e  progresiva,  tamén  os  contidos  van
evolucionando en extensión e profundidade.

A avaliación na convocatoria extraordinaria de setembro:

A proba de setembro referirase aos contidos e será cualificada cos mesmos criterios dos exames
escritos do resto do curso.

Carnota, 22 de setembro de 2018

A xefa do departamento de Lingua Galega e Literatura

Mª Luz Barreiro Otero

IES Lamas de Castelo – Carnota
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
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