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OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA         . 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

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

aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

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 

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 cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

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

crítico, adquirir novos coñecementos. 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 distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

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 

realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 mellora. 

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

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara o exercicio deste dereito. 



o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial 

coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

1º ESO 

  1.  Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura 1º ESO. 
  2.  Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave. 
  3.  O modelo competencial no currículo 
  4.  Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables. 
  5.  Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 
  6.  Contidos básicos para 1º curso da ESO 
  7.  Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas para utilizar na área 
  8.  Actividades complementarias 
  9.  Avaliación continua 

9.1. Procedementos e instrumentos para a avaliación continua 
9.2. Criterios para a cualificación de exames e traballos 
9.3. Procedemento de avaliación 

10.  Recursos didácticos 
10.  Medidas de atención á diversidade e inclusión. 
11.  Avaliación da programación didáctica. 

 

1.- OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  EN 1º  ESO.- 

  1. Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos 

ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

  2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 

audiovisual, desenvolvendo un pensamento crítico. 

  3.  Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de 

cortesía. 

  4.  Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos orais 

sobre temas de actualidade.  

  5.  Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude crítica 

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

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

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

  8.  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.  

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

diferentes intencións comunicativas. 

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

modelos de composición escrita e solucionar dúbidas de traballo. 

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

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

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

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

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

15.  Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

16.  Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

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

dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma. 

18.  Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 



19.  Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación e a 

comprensión de textos. 

20.  Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

21.  Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para dar cohesión 

aos textos. 

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

23.  Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais.  

24.  Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do coñecemento das 

linguas.  

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

pobo.  

26.  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. 

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

28.  Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos lingüísticos. 

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

grandes xéneros. 

30. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros, 

relacionándoos coa súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión. 

31. Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos literarios 

adquiridos. 

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

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

producións. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

O dominio da lingua oral e da lingua escrita, en diferentes contextos, persegue e posibilita a 

consecución do coñecemento para que o alumno poida: 

 Falar e escribir de xeito fluído 

 Empregar un léxico axeitado 

 Saber escoitar e contrastar opinión 

 Ter en conta as ideas doutras persoas 

 Realizar críticas con espírito construtivo 

 Formarse unxuízo crítico e mais ético 

 Dialogar e exponer adaptándose ao contexto 

 Analizar e organizar os coñecementosçManexar distintas fontes de información 

 Expresar ideas e opinión 

 Xerar ideas, supostos e hipóteses 

 Eliminar estereotipos e expresión sexistas 

 Adoptar criterios para avaliar o propio traballo 

 

Ao longo do curso, os profesores do Departamento irán valorando o desenvolvemento das 

programacións, axustando o traballo en todo momento ás características de cada grupo,  

prestando atención a aqueles aspectos que resulten máis difíciles e insistindo naqueles 

aspectos que non ficasen suficientemente consolidados. 



3.- O MODELO COMPETENCIAL NO CURRÍCULO 

 

En liña coa recomendación 2006/962/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 

decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, a lexislación 

baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos 

curriculares para propiciar unha renovación da docencia e do proceso de ensino aprendizaxe. 

Propóñense novos enfoques de aprendizaxe e avaliación, que deberán suponer un cambio nas 

tarefas que se propoñen aos alumnos e  enfoques metodolóxicos anovadores. 

 

A competencia supón unha combinación de coñecementos, habilidades prácticas, motivación, 

valores éticos, actitudes, emocións e acción eficaz. Contémplase como coñecemento na 

práctica o coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais, que 

poden desenvolverse tanto no contexto educativo formal como nos contextos educativos non 

formais e informais. 

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola UE. Considérase que as 

competencias clave “son aquelas que todas as persoas precisan para asúa realizacióne 

desenvolvemento persoal, así como para a ciudadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Identifícanse sete competencias clave esenciais parao benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación; descríbense os coñecementos, as capacidades e as 

actitudes esenciais vencelladas a cada unha delas. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia dixital,  

3. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresión culturais 

 

4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES       

 

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques. O 

alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e 

recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa 

cultura. 

 

CONTIDOS 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 

Escoitar 

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. 



B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e 

académico (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de 

temáticas variadas). 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas informativos. 

Falar 

B1.5. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de estratexias necesarias para 

producir textos orais sobre temas de actualidade. 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e 

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

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións e exposición de conclusións). 

B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais formais e informais. 

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 

académica. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 

Ler 

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

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. 

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

fundamentalmente textos narrativos. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito académico, especialmente, 

descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 

lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de 

comunicación. 



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. 

Escribir 

B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecuados, 

coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

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. 

B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios da vida académica, 

especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros: descricións, 

narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores 

ortográficos) na planificación, revisión e presentación dos escritos. 

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

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

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. 

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

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. 

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

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

B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substantivo, 

adxectivo cualificativo, verbo, adverbio…), así como a diferenza entre palabras 

flexivas e non flexivas para a creación e comprensión de textos. 

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

persoal. 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en 

particular os temporais e explicativos. 

B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no 

seo da oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto. 



B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 

aceptando o erro como parte do proceso. 

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, relacionados cos Elementos 

Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

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. 

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

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. 

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

B4.7. Os prexuízos lingüísticos. 

B4.8. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 

variedades diatópicas do galego. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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. 

B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 

determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 

estilísticos dos textos. 



B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos 

seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 

como linguaxes artísticas. 

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. 

 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 

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). 

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

resumos. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos 

social e académico 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 académico. 

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

autonomía. 

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). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, 

ton, timbre, volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

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. 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e 

diferenzas atopadas. 

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

ou discriminacións. 

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. 

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

visualmente atractivas. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar 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. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia da lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a 

variedade habitual do seu contexto. 

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. 

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 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do 

galego (fraseoloxía adecuada). 

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

variado. 

B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico (pedir 

aclaracións, intercambiar opinións e expoñer conclusións). 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando 

as regras de interacción. 



LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa 

moderadora nos debates e coloquios. 

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. 

LGB1.9.2. 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. 

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

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

producións orais. 

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

espontáneos. 

LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

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. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique 

solicitar unha información ou un servizo. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

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. 

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos 

contextuais explícitos. 

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

ideas. 

LGB2.1.4. Busca o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da 

palabra ou deduce o significado polo contexto. 

LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, 

iconas, etcétera). 



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. 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e 

despois da lectura. 

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. 

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. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico do alumnado, 

especialmente, textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas 

materias curriculares: webs educativas, información de dicionarios, enciclopedias en 

distintos soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida académica: 

webs educativas, información de dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en distintos soportes. 

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

progresiva autonomía. 

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. 

B2.6. Mostrar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos 

e reflexionar sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten 

prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian 

prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais, sexistas. 

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. 

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

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



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. 

LGB2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a 

situación comunicativa. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión 

das ideas: conectores textuais básicos, concordancias dentro do 

sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. 

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). 

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

tipográficas. 

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. 

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. 

LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos 

paratextuais que acompañan as noticias. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos propios da vida académica, 

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 académica, especialmente, resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes 

realizadas. 

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. 

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. 

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

ortografía. 

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. 

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha 

actitude positiva de superación. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

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. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua 

galega. 

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 normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e 

noutras obras de consulta. 

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. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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, 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...) 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. 

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. 

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. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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. 

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

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

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música, 

xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo das 

diferentes contornas familiares do alumnado. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do 

estudo da súa contorna familiar e a do resto do alumnado. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 

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. 

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

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

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 da súa 

contorna. 

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. 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos 

propios da súa zona. 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica 

producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expoñer 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. 

LGB5.1.1. 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. 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes 

xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

LGB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 

diferenzas e similitudes. 

LGB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

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. 

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados 

ou cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe os 

valores estilísticos dos textos. 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 



LGB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 

recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e apreciar os seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia 

os seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGB5.6.1.  Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

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

linguaxes artísticas. 

LGB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como 

linguaxe artística. 

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

definitorios. 

LGB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como 

linguaxe artística. 

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

definitorios. 

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. 

LGB5.8.1.  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. 

 

6.  CONTIDOS BÁSICOS PARA 1º CURSO DA ESO  

 

• Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito, da forma máis axeitada á situación 

comunicativa. 

• Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para elaborar descricións, narracións e 

diálogos, atendendo ás súas diferentes estruturas formais. 



• Utilizar a lingua galega para elaborar información, respectando as convencións 

ortográficas, a partir dos medios de comunicación tradicionais e das novas tecnoloxías. 

• Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a cultura e a lingua. 

• Recoñecer a diversidade cultural de Galicia, de España e do mundo. 

• Integrar os elementos formais e os mecanismos da lingua nas propias producións, 

atendendo á adecuación das estruturas morfolóxicas e sintácticas. 

• Integrar informacións escritas procedentes de textos diversos referidos a un mesmo tema, 

coa finalidade de elaborar un texto de síntese que reflicta as informacións e os puntos de 

vista principais, así como as propias opinións. 

• Elaborar un resumo dunha exposición ou debate oral sobre un tema determinado. 

• Recoñecer as entradas do dicionario e as distintas acepcións. 

• Dominar o léxico da vida cotiá e escolar. 

• Coñecer as normas básicas de ortografía (grafías c e z¸c,qu e k; r e rr; g e gu; v e b;h...). 

Uso de maiúsculas, acentuación, signos de puntuación, etc. 

• Coñecer  e analizar os elementos morfosintácticos que integran a estrutura oracional. 

• Coñecer a orixe da lingua galega. 

• Debater sobre un tema, após a busca e selección de información, establecendo unha liña 

argumentativa propia e respectando as regras sociocomunicativas e pragmáticas que rexen 

o debate. 

• Recoñecer os xéneros literarios máis comúns (narrativa, lírica, dramática) nunha obra 

literaria, e emitir unha opinión valorativa sobre ela. 

• Producir textos escritos de diferente tipoloxía, prestando atención á situación comunicativa 

e ós criterios de corrección establecidos. 

• Lectura obrigatoria de tres obras literarias. 

A proposta de secuenciación a partir da distribución temática do libro da editorial Anaya de 1º 

ESO cuxa utilización aprobou este Departamento de Lingua Galega  e Literatura a partir do 

curso 2015-16 sería:                                                 

1ª  Avaliación                                                    Temas         1-4          

2ª Avaliación                                                    Temas         5-8 

3ª Avaliación                                                    Temas         9-12 
 

Obras de lectura obrigatoria 

As obras de lectura obrigatoria serán distribuídas por avaliacións como segue: 

1. Os megatoxos e o aprendiz de Druída; Anxo Fariña, Xerais 

2. misterio de Portomarín; Antía Yáñez. Xerais. 

3. Tonecho de Rebordechao; Breogán Riveiro, Galaxia. 



7.  CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

no traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de 

obxectivos curriculares a través dos contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades 

que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas.  Neste proceso é necesario o 

adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a 

comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación que son, obviamente, 

extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  

Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles 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 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.   

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con respecto ás actividades complementarias que se lle poden propoñer ao alumnado, convén 

reflexionar sobre estas cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

• Cal foi o resultado da realización das actividades? 

• Cales delas gustaron máis? 

• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 
9.-  A AVALIACIÓN CONTINUA. 

9.1.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Nos exames solicitarase: 

 Resposta a preguntas 



 Test 

 Elaboración e/ou corrección de diferentes textos escritos 

Traballos individuais ou en 

grupo (en caso de que  o 

profesor  os determine) 

O profesor dará as directrices. Terase en conta: 

 Presentación 

 Profundización sobre o tema axeitada ao nivel 

 bibliografía 

Probas orais (se as houber, 

decidiríao o profesor de aula) 

Exposición do traballo previamente realizado 

Probas que determine o profesor sobre diversos temas. 

Traballo na aula  Realización e corrección de actividades, tanto orais como escritas, de 

comprensión, resume e análise dos contados de cada tema. 

Observación e rexistro Observación sistemática da vida na aula, valorando o grao de 

participación, o esforzo realizado, o interese e as implicacións nas tarefas 

diarias, os intercambios e intervención orais, as exposición de información 

específicas, etc. 

Os traballos e exercicios que se realicen deberán ser presentados na data 

indicada. 

Só se repetirá un exame ao alumno que faltase a el se as causas da 

ausencia quedan suficiente e formalmente xustificadas. 

 

 
9.2.- CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DE EXAMES E TRABALLOS 

Nas devanditas probas, teranse en conta os seguintes aspectos: 

 Exposición coherente de ideas 

 

 Uso de léxico adecuado. 

 Coherencia e cohesión. 

 Aspectos formais: ortografía, caligrafía , marxes, … 

Considerarase motivo suficiente para baixar a nota: 

 As expresións incorrectas e a falta de adecuación e organización (anacolutos, frases 

inacabadas, contradicións, …) 

 Non identificar correctamente o tema dun texto ou a idea principal. 

 Non desenvolver suficientemente os contidos das cuestión teóricas. 

 Non presentar o exame ou traballo de forma lexíbel, limpa, con boa ortografía, 

marxes, portada, en folios sen raiar, … Por este apartado poderanse descontar ata 

dous puntos da nota obtida. 

 

Como complemento ao artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de copia dun 

alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea implicado el ou 



outras persoas, será conduta gravemente praxudicial par a a convivencia do Centro”, este 

Departamento puntualiza:  

 Que se un alumno copia, a nota do exame será de 0 (cero puntos), e a súa 

cualificación mesa avaliación será asemade 0. Se esa proba corresponde á terceira 

avaliación ou ao exame final de xuño, o alumno deberá recuperar a asignatura en 

setembro. 

 Dados os sofisticados medios que poden ser empregados para a copia, se no 

transcurso da corrección se constatase e comprobase que o alumno copiou, isto 

traerá consigo a anulación da proba ao alumno ou alumnos que interviñesen. 

 Asemade, se a corrección da proba suxirise ao profesor algunha dúbida, este poderá 

requirir ao alumno toda clase de aclaracións a respecto do contido da mesma. 

9. 3.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

Con carácter xeral, realizarase unha  proba escrita por avaliación, sen que isto obste para a 

realización  doutras probas, se o profesor da aula así o dispón. As probas cualificaranse de 0 

a 10 puntos, e indicarase a ponderación de cada unha das preguntas.  

Poderase descontar ata dous puntos da cualificación global por erros relacionados polos 

seguintes aspectos: 

 Carencias na presentación correcta do exame. 

 Emprego de rexistros vulgares ou coloquiais da lingua. 

 Carencias na orde lóxica da información o una estructura dos párrafos. 

 Erros graves na puntuación ou no uso dos conectores. 

 Erros na orde lóxica das oración. 

 Erros continuados no uso das normas ortográficas (cada erro descontará 0,10 da nota 

obtida). Aos alumnos estranxeiros cunha boa disposición cara á asignatura e  cuxo 

dereito a exención na cualificación veña de expirar,  non se lles aplicará o mesmo 

desconto por faltas de ortografía. Nestes casos, valorarase o progreso do alumno e 

farase un redondeo, sen cuantificar nin penalizar o número exacto de faltas. 

Ademais, terase en conta o interese, a  actitude, as faltas de puntualidade e/ou asistencia 

inxustificadas, a implicación responsable no traballo da aula, a realización das actividades 

propostas para a casa, e o resultado das preguntas ou das probas para o control da 

realización das obras de lectura obrigatoria. 

As notas de avaliación calcularanse como segue: 

Traballo na aula, casa e actitude fronte á 

asignatura 
10% 

Probas escritas 80% 

Controis ou preguntas sobre as obras de lectura 

obrigatoria 
10% 

 



Se así o determina o profesor, os alumnos cuxa cualificación sexa insuficiente poderán realizar 

un exame de recuperación por avaliación. 

Recuperación final 

Realizarase un exame final en xuño para aqueles alumnos que non superasen a materia.  

Considerarase que deben realizar tal proba os alumnos cuxa nota media non sexa igual ou 

superior a cinco puntos e asemade non superasen a(s) proba(s) realizadas durante a terceira 

avaliación.  

Este exame poderá ser de toda a materia ou só das partes non superadas, e versará sobre os 

contidos impartidos nas tres avaliacións. 

A nota correspondente á avaliación extraordinaria de xuño será aproximada á media das 

obtidas en cada avaliación, téndose en conta para posibles redondeos a cualificación obtida na 

terceira.  Os alumnos que concorren ao exame final, obterán a cualificación correspondente a 

esta proba. 

Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a asignatura na convocatoria de xuño, terán que presentarse ao 

exame de setembro. Os criterios de avaliación para este exame serán os mesmos que para 

calquera outro que se realice durante o curso. 

 
1. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como material básico utilizaremos o libro de Lingua Galega e Literatura  1 ESO da editorial 

Anaya. 

Ademais, apuntamentos dados polo profesorado, recursos en rede, libros de lectura, 

dicionarios online e en papel. 

 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial  

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, 

debe coñecerse a relativa a:  

•  O número de alumnos e alumnas.  

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).  

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  



• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de 

seguimento da eficacia de medidas, etc.).  

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.  

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos.  

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo.  

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes.  A partir dela poderemos:  

•  Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 

de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 

que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).  

•  Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).  

•  Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos 

que se van empregar.  

•  Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  

•  Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes.  

•  Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.   

 

10. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Promoverase a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha 

secuencia de preguntas que permitan avaliar o funcionamento do programado na aula e 

establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica 

no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as 

melloras no seguinte.  



 

  

ASPECTOS A AVALIAR 
A DESTACAR… A MELLORAR… 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

UD  
   

Descritores  

e desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas 

ferramentas de avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    



 

 
2.º ESO 

  1.  Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura 1º ESO. 
  2.  Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave. 
  3.  O modelo competencial no currículo 
  4.  Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables. 
  5.  Contidos básicos para 2º curso da ESO 
  6.  Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas para utilizar na área 
  7.  Actividades complementarias 
  8.  Avaliación continua 

8.1. Procedementos e instrumentos para a avaliación continua 
8.2. Criterios para a cualificación de exames e traballos 
8.3. Procedemento de avaliación 

  9.  Recursos didácticos 
10.  Medidas de atención á diversidade e inclusión. 
11.  Avaliación da programación didáctica. 

 

 

1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º ESO 

 

  1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de comunicación. 

  2. 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. 

  3.  Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas características e os trazos 
que os diferencian. 

  4.  Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos. 

  5.  Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en textos orais 
diversos. 

  6.  Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito comunicativo dos textos orais. 

  7.  Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral. 

  8.  Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega. 

  9.  Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con corrección gramática, 
ortográfica e fonética. 

10. 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. 

11.  Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura ordenada e 
coherente, con soltura. 

12.  Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais 
planificadas. 



13.  Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira argumentada e 
ordenada en distintos contextos. 

14.  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. 

15.  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. 

16.  Desenrolar estratexias para comprender mensaxes orais e escritas en situacións onde hai 
dificultades de comprensión. 

17.  Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre vocabulario ou 
estruturas lingüísticas necesarias para producir con corrección na lingua galega. 

18.  Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no 
contexto social no que nos desenvolvemos: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

19.  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. 

20.  Identificar e analizar as distintas fortes de información que son base esencial no proceso 
de adquisición de coñecementos. 

21.  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. 

22.  Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 
comunicativa e á súa función. 

23.  Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como aprendemos. 

24.  Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de 
comunicación. 

25.  Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos. 

26.  Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: cuestionarios, resumos, 
descrición, narracións e explicacións. 

27.  Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para comunicar experiencias, 
ideas e pensamentos. 

28.  Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe habitual en lingua 
galega. 

29.  Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para comprender 
textos, enriquecer o vocabulario e contrastar a fiabilidade das fontes empregadas. 

30. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversos tipos. 

31. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o 
desenvolvemento da lingua. 

32.  Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con 
corrección. 

33. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de 
comprensión e produción lingúisticas. 

34. 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. 



35. Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo de mellorar a 
aprendizaxe. 

36. Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en distintos contextos 
educativos. 

37. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cada pobo. 

38. Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha perspectiva social, 
histórica e xeográfica. 

39. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e describir 
a situación legal das linguas do Estado español. 

40. 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. 

41. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos. 

42. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, e 
comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

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

44. Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os coñecementos 
dos recursos literarios traballados. 

45. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en diferentes 
obras de cine. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
O dominio da lingua oral e da lingua escrita, en diferentes contextos, persegue e posibilita a 

consecución do coñecemento para que o alumno poida: 

• Falar e escribir de xeito fluído 

• Empregar un léxico axeitado 

• Saber escoitar e contrastar opinión 

• Ter en conta as ideas doutras persoas 

• Realizar críticas con espírito construtivo 

• Formarse unxuízo crítico e mais ético 

• Dialogar e exponer adaptándose ao contexto 

• Analizar e organizar os coñecementosçManexar distintas fontes de 

información 

• Expresar ideas e opinión 

• Xerar ideas, supostos e hipóteses 

• Eliminar estereotipos e expresión sexistas 

• Adoptar criterios para avaliar o propio traballo 

Ao longo do curso, os profesores do Departamento irán valorando o desenvolvemento das 

programacións, axustando o traballo en todo momento ás características de cada grupo,  

prestando atención a aqueles aspectos que resulten máis difíciles e insistindo naqueles 

aspectos que non ficasen suficientemente consolidados. 

 



3.- O MODELO COMPETENCIAL NO CURRÍCULO 

 

En liña coa recomendación 2006/962/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 

decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, a lexislación 

baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos 

curriculares para propiciar unha renovación da docencia e do proceso de ensino aprendizaxe. 

Propóñense novos enfoques de aprendizaxe e avaliación, que deberán suponer un cambio nas 

tarefas que se propoñen aos alumnos e  enfoques metodolóxicos anovadores. 

 

A competencia supón unha combinación de coñecementos, habilidades prácticas, motivación, 

valores éticos, actitudes, emocións e acción eficaz. Contémplase como coñecemento na 

práctica o coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais, que 

poden desenvolverse tanto no contexto educativo formal como nos contextos educativos non 

formais e informais. 

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola UE. Considérase que as 

competencias clave “son aquelas que todas as persoas precisan para asúa realizacióne 

desenvolvemento persoal, así como para a ciudadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Identifícanse sete competencias clave esenciais parao benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación; descríbense os coñecementos, as capacidades e as 

actitudes esenciais vencelladas a cada unha delas. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística 

 Competencia dixital,  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresión culturais 

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

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

 
4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 
 
O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques. Os contidos, 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 2º ESO.  Na súa redacción, 

respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe tal e como 

aparece 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. 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

• 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). 

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

 

• 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. 
• LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 
 

• 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). 

• 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. 

 

• B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de 
comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas 
• B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, 

analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas. 
• LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 
• LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 
• L B1.4.3.  eflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos ling ísticos  ue le an 

implícitos prexuízos e discriminacións. 
 

• 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 solución para melloralas. 

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

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

 

• 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. 
• 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). 

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

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

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

visualmente. 
 

• 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 situacións 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. 
• LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa 

moderadora nos debates e coloquios. 
• LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de 

lectura. 
 

• 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. 



• 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. 

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

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

 

• 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 nas que intercambia información e 

expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

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

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

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

• B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura 
comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
• B2.1. Aplicar os co ecementos sobre a lingua e as normas do uso ling ístico para 

resolver problemas de comprensión. 
• LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que 

estruturan visualmente as ideas. 
• 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. 
• LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación 

existente entre elas. 
• LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do 

contexto. 
• 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. 

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

 



• 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. 
• LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida cotiá. 
• LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, 

correspondencia escolar. 
 

• 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). 
• LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de 

comunicación: portadas e titulares. 
 

• 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. 
• 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. 
 

• 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. 

• LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 
• LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e 

é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 
 

• B2.6. Actitude reflexi a e crítica ante a lectura para identificar usos ling ísticos 
discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as 
ideas respectando as ideas dos demais. 



• B2.6. Amosar un a actitude reflexi a e crítica ante a lectura  ue permita identificar usos 
ling ísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto  s 
mensaxes expresadas. 
• LGB2.6.1. Detecta mensaxes  ue transmiten prexuí os e e ita usos ling ísticos 

discriminatorios. 
• LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 
• LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 
• LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

 

• 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 con 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. 
• LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 

 

• 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. 
• LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 
• L B2.8.3.  tili a elementos ling ísticos e discursi os de co esión interna do texto  a 

deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 
• 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) 

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

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

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

 

• 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. 
 

• 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). 
 

• 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. 

 

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

resumido. 
• 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. 

 

• 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 una 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. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

• 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. 

 

• 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. 
 

• 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 diccionarios 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 ling ística de todo tipo en 

dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 
 

• 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. 

 

• 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. 

• L B3.5.2. Aplica estratexias para a corrección ling ística, gramatical e ortogr fica dos 
textos. 

 

• 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. 
 

• 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. 
• LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con 

flexibilidade e creatividade. 
 

• 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. 

• L 3.8.2.  tili a os elementos ling ísticos para a co esión interna. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• 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 ling ísticos 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 trans ersais e 
nos  ue se e iten estereotipos ling ísticos ou culturais. 
• LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos  ue se utili an  arias 
linguas e relacionados cos elementos trans ersais, e ita estereotipos ling ísticos ou 
culturais e  alora as competencias  ue pos e como persoa pluriling 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 producción de 
textos. 
• L B3.12.1.  tili a os co ecementos ling ísticos de  mbito 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. 

 

 

 



Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

• B4.1.  aloración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo. O pluriling ismo como expresión da ri ue a cultural da  umanidade. A 
lusofonía. 
• B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo. Apreciar o pluriling ismo como expresión da ri ue a cultural da  umanidade 
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 tra  s da 
identificación de elementos ling ísticos de noso en diferentes contextos. 

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

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

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

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

• 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. 

 

• B4.2. Situación socioling ística do galego. 
• B4.2.  escribir e anali ar a situación socioling ística de  alicia atendendo   presen a da 

lingua galega no contorno. 
• L B4.2.1.  escribe a situación socioling ística de  alicia a partir do estudo do seu 

contorno (concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza 
as diferenzas. 

• LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 
 

• B4.3. 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 no ámbito educativo, 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 no ámbito educativo. 
• LGB4.3.2. Analiza a s a propia pr ctica ling ística e  alora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 
 

• B4.4. 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. 

 



• B4.5. Prexuí os ling ísticos.  
• B4.5.  dentificar os prexuí os ling ísticos e anali ar a situación persoal en relación a eles. 

• LGB4.5.1. Coñece o  ue   un prexuí o.  etecta e anali a a presen a de prexuí os de 
car cter est tico e socioeconómico cara ao galego na s a pr ctica ling ística e na do 
seu contorno. 

 

• B4.6. 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. 
• L B4.6.2. Anali a a s a pr ctica ling ística e identifica nela os tra os propios da xerga 

estudantil. 
• LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 

variante unificadora. 
• LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos 

propios da súa zona. 
 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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

• 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. 

 

• 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. 

 



• 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. 

 

• 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. 
 

• 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. 
• LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes 

subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 

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



 

• 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 unas 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. 
 

5.CONTIDOS BÁSICOS PARA 2º ESO 

 Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito, da forma máis axeitada á situación 

comunicativa. 

 Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para elaborar todo tipo de producións  

(descricións, narracións, diálogos,etc.) atendendo ás súas diferentes estruturas 

formais. 

 Utilizar a lingua galega para elaborar información, respectando as convencións 

ortográficas, a partir dos medios de comunicación tradicionais e das novas tecnoloxías. 

 Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a cultura e a lingua. 

 Identificar os fenómenos de contacto da lingua galega e outras linguas. 

 Coñecer as normas básicas de ortografía, repasando as aprendidas en 1º de ESO. 

 Analizar e clasificar distintos tipos de oracións simples e coñecer os conceptos básicos 

da análise da oración composta. 

 Coñecer os principais fenómenos léxicos e semánticos. 

 Coñecer a realidade sociolingüística de Galicia: bilingüismo e diglosia. As interferencias 

lingüísticas. 

 Identificar os niveis de lingua: estándar, coloquial, culto e científico-técnico. 

 Coñecer a historia da lingua galega. 

 Integrar os elementos formais e os mecanismos da lingua nas propias producións, 

atendendo á adecuación das propias estruturas morfolóxicas e sintácticas. 

 Integrar informacións escritas procedentes de textos diversos referidos a un mesmo 

tema, coa finalidade de elaborar un texto de síntese que reflicta as informacións e os 

puntos de vista principais, así como as propias opinións. 

 Elaborar un resumo dunha exposición ou debate oral sobre un tema determinado. 

 Debater sobre un tema, após a busca e selección de información, establecendo unha 

liña argumentativa propia e respectando as regras sociocomunicativas e pragmáticas 

que rexen o debate. 

 Identificar o xénero ó que pertence unha obra literaria, recoñecer os seus elementos 

estruturais e os recursos estilísticos básicos e emitir unha opinión valorativa sobre ela. 

 Producir textos escritos de diferente tipoloxía (narrativa, descritiva, expositiva, 

argumentativa,  etc). 

 Lectura obrigada de tres obras literarias. 

Proposta de secuenciación a partir da distribución temática do libro da editorial Anaya cuxa 

utilización aprobou este Departamento de Lingua Galega e Literatura a partir do curso 2016-

2017:                                                 

 



1ª  Avaliación                                                    Temas         1-4          

2ª Avaliación                                                    Temas         5-8 

3ª Avaliación                                                    Temas         9-12 

 

Obras de lectura obrigatoria, distribuídas en cadansúa avaliación como segue: 

1. Recinto gris, Ledicia Costas Xerais 

2. Corredora; María Reimóndez. Xerais. 

3. Aire negro; Agustín Fernández Paz. Xerais. 
 

6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA 

 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

no traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de 

obxectivos curriculares a través dos contidos do currículo e o desenvolvemento de habilidades 

que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas.  

 

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos 

básicos da materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación 

que son, obviamente, extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxe. 

 

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 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas ao alumnado.   

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con respecto ás actividades complementarias que se lle poden propoñer ao alumnado, convén 

reflexionar sobre estas cuestións: 

- Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 



- Cal foi o resultado da realización das actividades? 
- Cales delas gustaron máis? 
- Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

8.-  A AVALIACIÓN CONTINUA. 

8.1.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Nos exames solicitarase: 

 Resposta a preguntas 

 Test 

 Elaboración e/ou corrección de diferentes textos escritos 

Traballos individuais ou en 

grupo (en caso de que  o 

profesor  os determine) 

O profesor dará as directrices. Terase en conta: 

 Presentación 

 Profundización sobre o tema axeitada ao nivel 

 bibliografía 

Probas orais (se as houber, 

decidiríao o profesor de aula) 

Exposición do traballo previamente realizado 

Probas que determine o profesor sobre diversos temas. 

Traballo na aula  Realización e corrección de actividades, tanto orais como escritas, de 

comprensión, resume e análise dos contados de cada tema. 

Observación e rexistro Observación sistemática da vida na aula, valorando o grao de 

participación, o esforzo realizado, o interese e as implicacións nas tarefas 

diarias, os intercambios e intervención orais, as exposición de información 

específicas, etc. 

Os traballos e exercicios que se realicen deberán ser presentados na data 

indicada. 

Só se repetirá un exame ao alumno que faltase a el se as causas da 

ausencia quedan suficiente e formalmente xustificadas. 

 

 
8.2.- CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DE EXAMES E TRABALLOS 

Nas devanditas probas, teranse en conta os seguintes aspectos: 

 Exposición coherente de ideas 

 Uso de léxico adecuado. 

 Coherencia e cohesión. 

 Aspectos formais: ortografía, caligrafía , marxes, … 

Considerarase motivo suficiente para baixar a nota: 



 As expresións incorrectas e a falta de adecuación e organización (anacolutos, frases 

inacabadas, contradicións, …) 

 Non identificar correctamente o tema dun texto ou a idea principal. 

 Non desenvolver suficientemente os contidos das cuestión teóricas. 

 Non presentar o exame ou traballo de forma lexíbel, limpa, con boa ortografía, 

marxes, portada, en folios sen raiar, … Por este apartado poderanse descontar ata 

dous puntos da nota obtida. 

 

Como complemento ao artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de copia dun 

alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea implicado el ou 

outras persoas, será conduta gravemente praxudicial par a a convivencia do Centro”, este 

Departamento puntualiza:  

 Que se un alumno copia, a nota do exame será de 0 (cero puntos), e a súa 

cualificación mesa avaliación será asemade 0. Se esa proba corresponde á terceira 

avaliación ou ao exame final de xuño, o alumno deberá recuperar a asignatura en 

setembro. 

 Dados os sofisticados medios que poden ser empregados para a copia, se no 

transcurso da corrección se constatase e comprobase que o alumno copiou, isto 

traerá consigo a anulación da proba ao alumno ou alumnos que interviñesen. 

 Asemade, se a corrección da proba suxirise ao profesor algunha dúbida, este poderá 

requirir ao alumno toda clase de aclaracións a respecto do contido da mesma. 

8. 3.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

Con carácter xeral, realizarase unha  proba escrita por avaliación, sen que isto obste para a 

realización  doutras probas, se o profesor da aula así o dispón. As probas cualificaranse de 0 

a 10 puntos, e indicarase a ponderación de cada unha das preguntas.  

Poderase descontar ata dous puntos da cualificación global por erros relacionados polos 

seguintes aspectos: 

 Carencias na presentación correcta do exame. 

 Emprego de rexistros vulgares ou coloquiais da lingua. 

 Carencias na orde lóxica da información o una estructura dos párrafos. 

 Erros graves na puntuación ou no uso dos conectores. 

 Erros na orde lóxica das oración. 

 Erros continuados no uso das normas ortográficas (cada erro descontará 0,10 da nota 

obtida). Aos alumnos estranxeiros cunha boa disposición cara á asignatura e  cuxo 

dereito a exención na cualificación veña de expirar,  non se lles aplicará o mesmo 

desconto por faltas de ortografía. Nestes casos, valorarase o progreso do alumno e 

farase un redondeo, sen cuantificar nin penalizar o número exacto de faltas. 

Ademais, terase en conta o interese, a  actitude, as faltas de puntualidade e/ou asistencia 

inxustificadas, a implicación responsable no traballo da aula, a realización das actividades 

propostas para a casa, e o resultado das preguntas ou das probas para o control da 

realización das obras de lectura obrigatoria. 



As notas de avaliación calcularanse como segue: 

Traballo na aula, casa e actitude fronte á 

asignatura 
10% 

Probas escritas 80% 

Controis ou preguntas sobre as obras de lectura 

obrigatoria 
10% 

 

Se así o determina o profesor, os alumnos cuxa cualificación sexa insuficiente poderán realizar 

un exame de recuperación por avaliación. 

Recuperación final 

Realizarase un exame final en xuño para aqueles alumnos que non superasen a materia.  

Considerarase que deben realizar tal proba os alumnos cuxa nota media non sexa igual ou 

superior a cinco puntos e asemade non superasen a(s) proba(s) realizadas durante a terceira 

avaliación.  

Este exame poderá ser de toda a materia ou só das partes non superadas, e versará sobre os 

contidos impartidos nas tres avaliacións. 

A nota correspondente á avaliación extraordinaria de xuño será aproximada á media das 

obtidas en cada avaliación, téndose en conta para posibles redondeos a cualificación obtida na 

terceira.  Os alumnos que concorren ao exame final, obterán a cualificación correspondente a 

esta proba. 

Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a asignatura na convocatoria de xuño, terán que presentarse ao 

exame de setembro. Os criterios de avaliación para este exame serán os mesmos que para 

calquera outro que se realice durante o curso. 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como material básico utilizaremos o libro de Lingua Galega e Literatura 2 ESO da editorial 

Anaya. 

Ademais, apuntamentos dados polo profesorado, recursos en rede, libros de lectura, 

dicionarios online e en papel. 

 

 

 

 

 

 



 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial  

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, 

debe coñecerse a relativa a:  

 O número de alumnos e alumnas.  

 O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).  

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de 

contidos curriculares.  

 As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como 

se poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).  

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo 

nesta materia.  

 Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas 

para os traballos cooperativos.  

 Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro 

óptimo do grupo.  

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes. A partir dela poderemos:  

 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en 

conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e 

con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por 

estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).  

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación 

de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual).  

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar.  

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos 

destes estudantes.  

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou 
alumna co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; 
especialmente, co titor.  
 
 

 



11. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Promoverase a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha 

secuencia de preguntas que permitan avaliar o funcionamento do programado na aula e 

establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica 

no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as 

melloras no seguinte.  

  

ASPECTOS A AVALIAR 
A DESTACAR… A MELLORAR… 

PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas 

ferramentas de avaliación 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    



 

3º ESO 
  1.  Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura 3º ESO. 
  2.  Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave. 
  3.  O modelo competencial no currículo 
  4.  Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables. 

4.1. Contidos 
4.2 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 

  5. Contidos básicos para 3º de ESO 
  6. Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais para utilizar na área. 
  7.  Actividades complementarias. 
  8. A avaliación continua 

8.1. Procedementos e instrumentos para a avaliación continua 
8.2. Criterios para a cualificación de exames e traballos 
8.3. Procedemento de avaliación.   

  9.  Recursos didácticos. 
10.  Medidas de atención á diversidade e inclusión. 
11.  Avaliación da programación didáctica. 

 

 

1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 3º ESO 

 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e 
con diferentes intencións comunicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 
audiovisual. 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais 
cunha fonética galega correcta. 

4. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a 
súa opinión e mostrando respecto cara á dos demais. 

5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 
de forma individual ou en grupo. 

6. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos rexistros, coherentes 
e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou académica.  

7. Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC.  
8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con 

diferentes intencións comunicativas. 
9. Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera tipo 

de prexuízo. 
10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información 

e para producir creacións propias. 
11. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 

ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 
12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 
13. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver 

dúbidas e progresar na aprendizaxe. 
14. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións 

lingüísticas. 
15. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención a 

posibles interferencias. 



16. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 
17. Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos. 
18. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses 

parámetros. 
19. Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 
20. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais.  
21. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo.  
22. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais 

iniciativas normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos. 
23. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os 

seus inicios ata 1916. 
24. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 
25. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante 

unificadora. 
26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 

1916. 
27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da 

literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
28. Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 

literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
29. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados en clase.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
O dominio da lingua oral e da lingua escrita, en diferentes contextos, persegue e posibilita a 

consecución do coñecemento para que o alumno poida: 

• Falar e escribir de xeito fluído 

• Empregar un léxico axeitado 

• Saber escoitar e contrastar opinión 

• Ter en conta as ideas doutras persoas 

• Realizar críticas con espírito construtivo 

• Formarse unxuízo crítico e mais ético 

• Dialogar e exponer adaptándose ao contexto 

• Analizar e organizar os coñecementosçManexar distintas fontes de 

información 

• Expresar ideas e opinión 

• Xerar ideas, supostos e hipóteses 

• Eliminar estereotipos e expresión sexistas 

• Adoptar criterios para avaliar o propio traballo 

Ao longo do curso, os profesores do Departamento irán valorando o desenvolvemento das 

programacións, axustando o traballo en todo momento ás características de cada grupo,  

prestando atención a aqueles aspectos que resulten máis difíciles e insistindo naqueles 

aspectos que non ficasen suficientemente consolidados. 

 



 

3.- O MODELO COMPETENCIAL NO CURRÍCULO 

 

En liña coa recomendación 2006/962/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 

decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, a lexislación 

baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos 

curriculares para propiciar unha renovación da docencia e do proceso de ensino aprendizaxe. 

Propóñense novos enfoques de aprendizaxe e avaliación, que deberán suponer un cambio nas 

tarefas que se propoñen aos alumnos e  enfoques metodolóxicos anovadores. 

 

A competencia supón unha combinación de coñecementos, habilidades prácticas, motivación, 

valores éticos, actitudes, emocións e acción eficaz. Contémplase como coñecemento na 

práctica o coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais, que 

poden desenvolverse tanto no contexto educativo formal como nos contextos educativos non 

formais e informais. 

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola UE. Considérase que as 

competencias clave “son aquelas que todas as persoas precisan para asúa realizacióne 

desenvolvemento persoal, así como para a ciudadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Identifícanse sete competencias clave esenciais parao benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación; descríbense os coñecementos, as capacidades e as 

actitudes esenciais vencelladas a cada unha delas. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística 

 Competencia dixital,  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresión culturais 

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

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

 

4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e 

recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa 

cultura. 

 

4.1. CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 

 



Escoitar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

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. 

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

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito 

académico (presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas). 

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. 

Falar 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 

público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 

organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica. 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 

produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 

Ler 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura 

comprensiva e crítica de textos. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

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. 



B2.4 .Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito académico, 

especialmente os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros 

materiais de consulta). 

B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a 

intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 

organizar e seleccionar a información. 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar 

prexuízos e discriminacións. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

 

Escribir 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das 

relacións sociais: convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

B2.10. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios dos medios de 

comunicación, fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico a 

partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación. 

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e 

respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir 

erros. 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da 

escritura. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 

(derivación e composición). 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 



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. 

B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha 

comunicación eficaz. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara 

á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía 

axeitada. 

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. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construcción dos parágrafos e a vinculación 

e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo 

a estes valores. 

B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada. 

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, relacionados cos Elementos 

Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.13.Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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. 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en 

canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio), con aproximación 

aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

B4.5. O 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. 

B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e 

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B4.8. Os prexuízos lingüísticos. 

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. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega 

desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916. 

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. 

B5.4. 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. 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destas. 

B5.6. (Re)creación 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. 

 

4.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

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). 



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

resumos. 

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, 

crónicas. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 

atopadas. 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan 

implícitos prexuízos e discriminacións. 

 

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. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 

académico (presentacións, relatorios, 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 académico e elabora un 

esquema ou resumo. 

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

contra. 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da 

actividade académica, 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). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre, volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe 

non verbal. 



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. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

maneira de pronunciar a lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 

contexto. 

B1.7. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico 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. 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos 

debates e coloquios. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

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. 

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. 

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 7 

vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía adecuada. 

LGB1.8.4. 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. 

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

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



LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis 

culto, sobre temas da vida cotiá ou académica. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e 

expresa a súa opinión. 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen 

solicitar unha información ou un servizo. 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 

destinatario e á situación comunicativa. 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas. 

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. 

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

visualmente. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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, 

resumos. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, 

gráficos e mapas conceptuais. 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas 

progresivamente ao seu vocabulario. 

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

contexto. 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de 

espazos, escollas léxicas) coa tipoloxía textual: convocatoria, actas de 

reunión, regulamentos. 



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. 

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

textos xornalísticos. 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os 

expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de 

consulta. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, 

especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da 

información obtida nas bibliotecas. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e 

webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da 

mensaxe. 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, 

gráficas e mapas conceptuais. 

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. 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do 

emisor. 

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. 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, 

para detectar prexuízos e descriminacións. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais 

ou globais dun texto. 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

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. 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica, entoación) e 

emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 



B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: convocatorias, actas de reunión, 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, intervencións en foros. 

B2.10.Producir, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos informativos e de opinión, 

fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos, 

fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos expositivos do ámbito académico: 

informes, proxectos sobre tarefas académicas das distintas materias curriculares. 

LGB2.11.1. 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. 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: citas 

bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de 

títulos, capítulos... 

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. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para 

planificar e organizar os seus escritos. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar 

contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu 

escrito. 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa 

e do ámbito de uso. 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para acadar a coherencia e 

cohesión interna (conectores, tratamento de formas verbais). 

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). 

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, correctores ortográficos) para organizar 

os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 

escritos. 

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. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

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. 

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. 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 

relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as posibilidades 

de combinación para crear novas palabras. 

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

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

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, 

resolve as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na 

aprendizaxe. 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 



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 diferencia 

os elementos que as desempeñan. 

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. 

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. 

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 recoñece a postura de cada emisor. 

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, 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...) 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. 

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. 

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. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

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. 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma 

axeitada á realidade galega. 

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. 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a 

importancia desta na vida social e económica galega. 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en lingua 

portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

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. 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu propio discurso. 

LGB4.2.4. 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. 

LGB4.2.5. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.2.6. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 

galego. 

LGB4.2.7. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.3. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 

desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 



LGB4.3.4. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 

1916. 

B4.4. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego 

e a súa promoción. 

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 sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica 

lingüística e na da súa contorna. 

B4.6. 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. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

LGB4.6.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 

variante unificadora. 

LGB4.6.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos  

propios da súa zona. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde 

as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas 

orixes na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.2. 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. 

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. 

LGB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da 

Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

LGB5.2.2. 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. 



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. 

LGB5.2.4. 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 época(s)/ período(s). 

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. 

LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a 

Idade Media ata 1916. 

LGB5.3.2. 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. 

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. 

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 

analizan textos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916. 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destas. 

LGB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destas. 

LGB5.5.2. Emprega diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destes. 

B5.6. (Re)crear 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. 

LGB5.6.1. (Re)crea textos sinxelos de intención literaria partindo das características 

dos traballados na aula. 

LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz 

de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 

 



5. CONTIDOS BÁSICOS PARA 3º ESO  

• Coñecer os modelos de lingua estándar e as variedades da lingua.  
 
• Crear textos de diferente tipo axeitándoos á situación comunicativa, cun vocabulario rico e 

variado e respectando os criterios de corrección e presentación. 
 
• Recoñecer morfoloxicamente as categorías das palabras (substantivo, adxectivo...) e ser 

capaz de empregalas no uso oral ou escrito da lingua. 
 
• Identificar diferentes tipos de texto e recoñecer os seus elementos estruturais básicos e os 

recursos lingüísticos empregados. 
 
• Distinguir as cantigas de amigo, amor e escarnio e responder con coherencia ás preguntas 

dun comentario literario. 
 
• Ler fragmentos da obra e responder a cuestións sobre a vida, a produción literaria e o 

significado de Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 
 
• Lectura obrigada de tres obras literarias. 
 

Proposta de temporalización  a partir da distribución temática do libro da editorial Anaya de 

3º ESO: 

1ª  Avaliación                                                    Temas         1-4          

2ª Avaliación                                                    Temas         5-8 

3ª Avaliación                                                    Temas         9-12 

 

Obras de lectura obrigatoria, distribuídas en cadansúa avaliación como segue: 

1.  O que sei do silencio; Andrea Maceiras. Xerais. 

2. Irmán Rei Artur; Carlos Reigosa. Xerais. 

3. Jules Verne e a vida das mulleres planta; Ledicia Costas. Xerais. 

 

 

6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS QUE SE HAN DE UTILIZAR 

NA ÁREA 

 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

no traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de 

obxectivos curriculares a través dos contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades 

que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas.  

 

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos 

básicos da materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación 

que son, obviamente, extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  



 

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 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos. 

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con respecto ás actividades complementarias que se lle poden propoñer ao alumnado convén 

reflexionar sobre estas cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
• Cal foi o resultado da realización das actividades? 
• Cales delas gustaron máis? 
• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 
 

8.-  A AVALIACIÓN CONTINUA. 

8.1.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Nos exames solicitarase: 

 Resposta a preguntas 

 Test 

 Elaboración e/ou corrección de diferentes textos escritos 

Traballos individuais ou en 

grupo (en caso de que  o 

profesor  os determine) 

O profesor dará as directrices. Terase en conta: 

 Presentación 

 Profundización sobre o tema axeitada ao nivel 

 bibliografía 

Probas orais (se as houber, Exposición do traballo previamente realizado 



decidiríao o profesor de aula) Probas que determine o profesor sobre diversos temas. 

Traballo na aula  Realización e corrección de actividades, tanto orais como escritas, de 

comprensión, resume e análise dos contados de cada tema. 

Observación e rexistro Observación sistemática da vida na aula, valorando o grao de 

participación, o esforzo realizado, o interese e as implicacións nas tarefas 

diarias, os intercambios e intervención orais, as exposición de información 

específicas, etc. 

Os traballos e exercicios que se realicen deberán ser presentados na data 

indicada. 

Só se repetirá un exame ao alumno que faltase a el se as causas da 

ausencia quedan suficiente e formalmente xustificadas. 

 

 
 

8.2.- CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DE EXAMES E TRABALLOS 

Nas devanditas probas, teranse en conta os seguintes aspectos: 

 Exposición coherente de ideas 

 Uso de léxico adecuado. 

 Coherencia e cohesión. 

 Aspectos formais: ortografía, caligrafía , marxes, … 

Considerarase motivo suficiente para baixar a nota: 

 As expresións incorrectas e a falta de adecuación e organización (anacolutos, frases 

inacabadas, contradicións, …) 

 Non identificar correctamente o tema dun texto ou a idea principal. 

 Non desenvolver suficientemente os contidos das cuestión teóricas. 

 Non presentar o exame ou traballo de forma lexíbel, limpa, con boa ortografía, 

marxes, portada, en folios sen raiar, … Por este apartado poderanse descontar ata 

dous puntos da nota obtida. 

 

Como complemento ao artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de copia dun 

alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea implicado el ou 

outras persoas, será conduta gravemente praxudicial par a a convivencia do Centro”, este 

Departamento puntualiza:  

 Que se un alumno copia, a nota do exame será de 0 (cero puntos), e a súa 

cualificación mesa avaliación será asemade 0. Se esa proba corresponde á terceira 

avaliación ou ao exame final de xuño, o alumno deberá recuperar a asignatura en 

setembro. 

 Dados os sofisticados medios que poden ser empregados para a copia, se no 

transcurso da corrección se constatase e comprobase que o alumno copiou, isto 

traerá consigo a anulación da proba ao alumno ou alumnos que interviñesen. 



 Asemade, se a corrección da proba suxirise ao profesor algunha dúbida, este poderá 

requirir ao alumno toda clase de aclaracións a respecto do contido da mesma. 

 

8. 3.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

Con carácter xeral, realizarase unha  proba escrita por avaliación, sen que isto obste para a 

realización  doutras probas, se o profesor da aula así o dispón. As probas cualificaranse de 0 

a 10 puntos, e indicarase a ponderación de cada unha das preguntas.  

Poderase descontar ata dous puntos da cualificación global por erros relacionados polos 

seguintes aspectos: 

 Carencias na presentación correcta do exame. 

 Emprego de rexistros vulgares ou coloquiais da lingua. 

 Carencias na orde lóxica da información o una estructura dos párrafos. 

 Erros graves na puntuación ou no uso dos conectores. 

 Erros na orde lóxica das oración. 

 Erros continuados no uso das normas ortográficas (cada erro descontará 0,10 da nota 

obtida). Aos alumnos estranxeiros cunha boa disposición cara á asignatura e  cuxo 

dereito a exención na cualificación veña de expirar,  non se lles aplicará o mesmo 

desconto por faltas de ortografía. Nestes casos, valorarase o progreso do alumno e 

farase un redondeo, sen cuantificar nin penalizar o número exacto de faltas. 

Ademais, terase en conta o interese, a  actitude, as faltas de puntualidade e/ou asistencia 

inxustificadas, a implicación responsable no traballo da aula, a realización das actividades 

propostas para a casa, e o resultado das preguntas ou das probas para o control da 

realización das obras de lectura obrigatoria. 

 

As notas de avaliación calcularanse como segue: 

Traballo na aula, casa e actitude fronte á 

asignatura 
10% 

Probas escritas 80% 

Controis ou preguntas sobre as obras de lectura 

obrigatoria 
10% 

 

Se así o determina o profesor, os alumnos cuxa cualificación sexa insuficiente poderán realizar 

un exame de recuperación por avaliación. 

Recuperación final 

Realizarase un exame final en xuño para aqueles alumnos que non superasen a materia.  



Considerarase que deben realizar tal proba os alumnos cuxa nota media non sexa igual ou 

superior a cinco puntos e asemade non superasen a(s) proba(s) realizadas durante a terceira 

avaliación.  

Este exame poderá ser de toda a materia ou só das partes non superadas, e versará sobre os 

contidos impartidos nas tres avaliacións. 

A nota correspondente á avaliación ordinaria de xuño será aproximada á media das obtidas en 

cada avaliación, téndose moi en conta para posibles redondeos a cualificación obtida na 

terceira.  Os alumnos que concorren ao exame final, obterán a cualificación correspondente a 

esta proba. 

Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a asignatura na convocatoria de xuño, terán que presentarse ao 

exame de setembro. Os criterios de avaliación para este exame serán os mesmos que para 

calquera outro que se realice durante o curso. 

 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Como material básico utilizaremos o libro de Lingua Galega e Literatura 2 ESO da editorial 

Anaya. 

Ademais, apuntamentos dados polo profesorado, recursos en rede, libros de lectura, 

dicionarios online e en papel. 

 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de establecermos as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de 

recompilar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; 

como mínimo, debe coñecerse a relativa a: 

 O número de alumnos e alumnas. 
 O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
 As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  
 As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de 
seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
 Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 



 Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 
grupo. 

 

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes. A partir dela poderemos:  

 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel 
alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non 
diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia 
familiar, etc.). 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os 
recursos que se van empregar. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 
estudantes. 

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 
resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 
titor.  

 

 

 

12.AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Promoverase a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha 

secuencia de preguntas que permitan avaliar o funcionamento do programado na aula e 

establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica 

no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as 

melloras no seguinte.  

  

ASPECTOS A AVALIAR 
A DESTACAR… A MELLORAR… 

PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   



Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas 

ferramentas de avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º ESO 

 
  1.  Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura 4.º ESO. 
  2.  Contribución da área ao desenvolvemento das competencias básicas. 
  3. O modelo competencial no currículo. 
  4.  Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe 
avaliables 

4.1 Contidos 
4.2.. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

  5.  Contidos básicos para 4 de ESO. 

  6. Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais que se han de utilizar na 

área 
  7.  Actividades complementarias. 
  8. A avaliación continua 

8.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 
8.2. Criterios para a cualificación de exames e traballos 
8.3. Procedemento de avaliación 

  9.  Recursos didácticos. 
10.  Medidas de atención á diversidade e inclusión. 
11.  Avaliación da programación didáctica. 

 

 

1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO 

 

  1. Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con especial 
atención aos de carácter argumentativo e publicitario. 

  2. Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos de 
carácter expositivo e argumentativo do ámbito educativo. 

  3. Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos e aplicando os 
coñecementos gramaticais para unha mellor expresión. 

  4. Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando as 
estratexias necesarias para falar en público, así como as TIC. 

  5. Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua 
oral como instrumento de relación social. 

  6. Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

  7. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co ámbito laboral, 
administrativo, comercial e educativo. 

  8. Comprender, interpretar e redactar (en papel ou en formato dixital) textos 
argumentativos, xornalísticos e publicitarios. 

  9. Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos discriminatorios. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información 
complementaria. 

11. Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e 
cohesionados, e valorar a escritura como fonte de enriquecemento persoal. 

12. Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos propios, coñecer 
outros alleos e intercambiar opinións. 



13. Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida cotiá como de 
carácter xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión). 

14. Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas entre as 
palabras. 

15. Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais. 

16. Recoñecer e usar a fonética do galego. 

17. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego, e utilizar manuais 
de consulta de maneira eficaz. 

18. Identificar a oración como un tipo de enunciado e analizar as relacións sintácticas entre os 
elementos que constitúen o predicado. 

19. Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a súa adecuación e 
os conectores que permiten cohesionar ideas e parágrafos. 

20. Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente os textos 
argumentativos. 

21. Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos dunha 
lingua para mellorar no uso doutras e participando en proxectos onde se usen distintas 
linguas. 

22. Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o plurilingüismo e 
coñecer o ámbito da lusofonía. 

23. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o proceso de 
normalización e evitar os prexuízos. 

24. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

25. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

26. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante 
unificadora. 

27. Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade. 

28. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da 
literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

29. Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, relacionados coa literatura 
galega desde 1916 ata a actualidade. 

30. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase. 
 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
O dominio da lingua oral e da lingua escrita, en diferentes contextos, persegue e posibilita a 

consecución do coñecemento para que o alumno poida: 

• Falar e escribir de xeito fluído 

• Empregar un léxico axeitado 

• Saber escoitar e contrastar opinión 

• Ter en conta as ideas doutras persoas 

• Realizar críticas con espírito construtivo 

• Formarse unxuízo crítico e mais ético 



• Dialogar e exponer adaptándose ao contexto 

• Analizar e organizar os coñecementosçManexar distintas fontes de 

información 

• Expresar ideas e opinión 

• Xerar ideas, supostos e hipóteses 

• Eliminar estereotipos e expresión sexistas 

• Adoptar criterios para avaliar o propio traballo 

Ao longo do curso, os profesores do Departamento irán valorando o desenvolvemento das 

programacións, axustando o traballo en todo momento ás características de cada grupo,  

prestando atención a aqueles aspectos que resulten máis difíciles e insistindo naqueles 

aspectos que non ficasen suficientemente consolidados. 

 

3.- O MODELO COMPETENCIAL NO CURRÍCULO 

 

En liña coa recomendación 2006/962/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 

decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, a lexislación 

baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos 

curriculares para propiciar unha renovación da docencia e do proceso de ensino aprendizaxe. 

Propóñense novos enfoques de aprendizaxe e avaliación, que deberán suponer un cambio nas 

tarefas que se propoñen aos alumnos e  enfoques metodolóxicos anovadores. 

 

A competencia supón unha combinación de coñecementos, habilidades prácticas, motivación, 

valores éticos, actitudes, emocións e acción eficaz. Contémplase como coñecemento na 

práctica o coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais, que 

poden desenvolverse tanto no contexto educativo formal como nos contextos educativos non 

formais e informais. 

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola UE. Considérase que as 

competencias clave “son aquelas que todas as persoas precisan para asúa realizacióne 

desenvolvemento persoal, así como para a ciudadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Identifícanse sete competencias clave esenciais parao benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación; descríbense os coñecementos, as capacidades e as 

actitudes esenciais vencelladas a cada unha delas. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística 

 Competencia dixital,  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresión culturais 

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

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

 

 

 

 



 

4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 
 

O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques. Os contidos, 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º ESO.  

Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe tal e como aparece 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. 

4.1 CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

Escoitar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. 

B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito 

educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa. 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

 

Falar 

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. 

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes 

discriminatorias. 

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. 

B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

B1.11. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca 

dun tema de actualidade. 

B1.12. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou 

asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros. 

B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

Ler 



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

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito 

laboral, administrativo e comercial. 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto 

manuais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e 

recursos de temas especializados en Internet. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos. 

B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 

editorial, columna e artigo de opinión. 

B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os 

textos publicitarios dos medios de comunicación. 

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios. 

B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información 

complementaria. 

 

Escribir 

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). 

B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os 

textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes 

ao ámbito laboral, administrativo e comercial. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos xornalísticos de opinión. 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados a 

partir da información obtida de distintas fontes. 

B2.14. Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social e 

enriquecemento persoal. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases. 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras. 

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). 



B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre cuestión de uso (semántico e sintáctico) e de 

normativa. 

B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica. 

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. 

B3.9. 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. 

B3.10. 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. 

B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros 

textuais, especialmente os argumentativos. 

B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 

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. 

B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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. 

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais ámbitos 

e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución. 

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. 



B4.6. 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. 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

B4.8. Prexuízos lingüísticos. 

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. Utilización e valoración da 

variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega de 

1916 ata a actualidade. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura 

galega de 1916 ata a actualidade. 

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. 

B5.4. 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. 

B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

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. 

4.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

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. 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así 

como a idea principal e as secundarias. 



LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debates 

procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos 

argumentos. 

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. 

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). 

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. 

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no 

ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

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. 

LGB1.3.2.  eco ece os procedementos ling ísticos para manifestarse a fa or ou en 

contra dunha opinión ou postura. 

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. 

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. 

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

respecta as opinións alleas. 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do 

corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

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. 



LGB1.6.1. 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. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan 

asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 

habitual do seu contexto. 

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. 

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). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do 

galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

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

B1.8. Manifestar unha 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. 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos ling ísticos  ue le an implícitos 

prexuízos ou discriminacións. 

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. 

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

gramatical. 

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

LGB1.9.4. 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. 



LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar 

gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e 

innovadora. 

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, ambig idades, pobre a 

léxica, erros fonéticos e entoación inadecuada) nos discursos propios e 

alleos para evitalos nas súas producións. 

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. 

LGB1.11.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as 

quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non 

discriminatoria. 

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. 

B1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais. 

LGB1.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil 

na aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse 

como persoa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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). 

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

recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para 

solucionar problemas de comprensión. 

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

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

implícitos. 

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

ao seu discurso. 



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. 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes 

a distintos ámbitos: laboral, administrativo e comercial. 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais 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 manuais de 

consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto 

e recursos de temas especializados en Internet. 

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

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 

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

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados 

nun texto. 

B2.5. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: editorial, columna, artigo de 

opinión… 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión. 

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

información, opinión e persuasión. 

B2.6. Comprender e interpretar 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). 

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

proveñen dos medios de comunicación. 

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. 

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

medios de comunicación, con especial atención á publicidade. 



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. 

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

coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

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). 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto 

comunicativo. 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas 

consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de 

cohesión. 

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

ferramentas lingüísticas ao seu alcance (correctores, dicionarios e 

gramáticas) para aplicalas correctamente. 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é 

correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de 

formato ou de presentación. 

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. 

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. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de 

coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións. 

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, administrativo e comercial. 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

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. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a 

partir dun tema dado sen documentación previa. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin 

parafrasear o texto de partida. 

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 unha 

ferramenta para organizar os pensamentos senón tamén como un 

instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

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. 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas 

producións orais e escritas. 

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. 

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. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

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

combinatorias para crear novas palabras. 



LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no 

uso da lingua galega. 

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. 

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. 

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. 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

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. 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de 

combinación impostas polos verbos. 

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

sintáctica e semanticamente. 

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

seus complementos. 

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

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

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

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. 

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. 



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

alleos. 

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

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

empregando os mecanismos de progresión temática. 

B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, 

especialmente os argumentativos. 

LGB.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes 

xéneros textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas 

producións propias. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos 

procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e 

elaborar producións propias cunha adecuación apropiada. 

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

do xénero textual. 

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

ao tema e ao xénero textual. 

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. 

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. 

 

 

 



Bloque 4. Lingua e sociedade 

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. 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión 

da riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a 

súa postura. 

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

describir a súa importancia dentro das linguas do mundo no século xxi. 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en 

portugués (buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 

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. 

LGB4.2.2.  escribe acertadamente con criterios socioling ísticos a situación galega 

actual. 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que 

incorpora os seus coñecementos sociolingüísticos. 

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

apropiada. 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación 

sociolingüística actual. 

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. 

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

fenómeno. 

LGB4.3.3. Anali a a s a propia pr ctica ling ística e  alora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 



LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 

importancia. 

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. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes 

etapas. 

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

galega desde 1916. 

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

da lingua galega desde 1916. 

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

relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916. 

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. 

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. 

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

de os ter, e rebáteos argumentadamente. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua galega. 

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

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de 

ri ue a ling ística e cultural e rexeita fundamentadamente cal uera 

prexuízo sobre a variación diatópica. 



LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e 

describe o influxo da situación sociolingüística nelas. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

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. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura 

galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos 

característicos. 

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. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos 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 

socioling ístico do período da literatura galega correspondente. 

LGLB5.2.3. 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 socioling ístico 

do período da literatura galega correspondente. 

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

atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

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 ou dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 

1916 ata a actualidade. 

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

teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade e escribe/debate, argumentadamente, sobre os seus valores 

literarios. 



B5.4. Elaborar traballos individuais 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 ou colectivamente nos que se describen e 

analizan textos representativos da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

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. 

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

cita axeitada destes. 

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. 

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

capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 

5. CONTIDOS BÁSICOS PARA  4º  DE ESO  

 Coñecer a situación lingüística dentro do conrexto mundial. 

 Coñecer os elementos formais e os mecanismos da lingua nos planos fonolóxico, 
morfolóxico, sintáctico (estudo da oración simple e da oración composta), e léxico-
semántico. 

 Recoñecer diferentes tipos de texto (narrativo, descritivo, dialogado, expositivo, 
argumentativo, o curriculum, o informe, a reclamación, a entrevista formal), os 
elementos estruturais e os recursos lingüísticos empregados neles. 

 Coñecer o modelo de lingua estándar e as variedades da lingua. 

 Comprender, producir e sintetizar oralmente e por escrito textos expositivos e 
argumentativos de distinto nivel de formalización identificando as súas intencións, 
diferenciando as ideas principais das secundarias, recoñecendo as posibles 
incoherencias no contido e elaborando a opinión persoal. 

 Coñecer a lingua literaria nos planos fónico, morfosintáctico e léxico-semántico. 

 Saber situar cronoloxicamente as diferentes etapas da literatura galega dos séculos XX 
e XXI, recoñecendo os principais xéneros e as súas características temáticas e formais. 

 Ler e responder a cuestións sobre a vida, a obra e o significado de Ramón Cabanillas, 
Castelao, Amado Carballo, Celso Emilio Ferreiro, Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Neira 
Vilas, Casares, Méndez Ferrín e Manuel Rivas. 

 Saber elaborar un comentario de texto. 

  Lectura obrigada de tres obras literarias.   



Proposta de secuenciación a partir da distribución temática do libro da editorial Anaya de 
4º ESO cuxa utilización aprobou este Departamento de Lingua Galega e Literatura a partir 
do curso 2016-17:          
                                        

1ª  
Avaliación 

                                                   Temas         1-4          

2ª 
Avaliación 

                                                   Temas         5-8 

3ª 
Avaliación 

                                                   Temas         9-12 

 

Obras de lectura obrigatoria, distribuídas en cadansúa avaliación como segue: 

1. A Praia dos afogados;Domingo Villar. Galaxia..  

2. O profesor determinará unha destas obras: 

Jules Verne e a vida das mulleres planta; Ledicia Costas. Xerais. 

A cabeza de Medusa; Marilar Aleixandre. Xerais.  

3. O sono das sereas; Xosé Antonio Neira Cruz. Galaxia. 
 

6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS QUE SE HAN DE UTILIZAR 
NA ÁREA 
 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

no traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de 

obxectivos curriculares a través dos contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades 

que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas. Neste proceso é necesario o 

adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a 

comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación que son, obviamente, 

extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  

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 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas ao alumnado. 

 



 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Con respecto ás actividades complementarias que se lle poden propoñer ao alumnado convén 

reflexionar sobre estas cuestións: 

 

- Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
- Cal foi o resultado da realización das actividades? 
- Cales delas gustaron máis? 
- Que propostas de mellora podemos sinalar? 
 
 

 

8.-  A AVALIACIÓN CONTINUA. 

8.1.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Nos exames solicitarase: 

 Resposta a preguntas 

 Test 

 Elaboración e/ou corrección de diferentes textos escritos 

Traballos individuais ou en 

grupo (en caso de que  o 

profesor  os determine) 

O profesor dará as directrices. Terase en conta: 

 Presentación 

 Profundización sobre o tema axeitada ao nivel 

 bibliografía 

Probas orais (se as houber, 

decidiríao o profesor de aula) 

Exposición do traballo previamente realizado 

Probas que determine o profesor sobre diversos temas. 

Traballo na aula  Realización e corrección de actividades, tanto orais como escritas, de 

comprensión, resume e análise dos contados de cada tema. 

Observación e rexistro Observación sistemática da vida na aula, valorando o grao de 

participación, o esforzo realizado, o interese e as implicacións nas tarefas 

diarias, os intercambios e intervención orais, as exposición de información 

específicas, etc. 

Os traballos e exercicios que se realicen deberán ser presentados na data 

indicada. 

Só se repetirá un exame ao alumno que faltase a el se as causas da 

ausencia quedan suficiente e formalmente xustificadas. 

 

 
 
 



8.2.- CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DE EXAMES E TRABALLOS 

Nas devanditas probas, teranse en conta os seguintes aspectos: 

 Exposición coherente de ideas 

 Uso de léxico adecuado. 

 Coherencia e cohesión. 

 Aspectos formais: ortografía, caligrafía , marxes, … 

Considerarase motivo suficiente para baixar a nota: 

 As expresións incorrectas e a falta de adecuación e organización (anacolutos, frases 

inacabadas, contradicións, …) 

 Non identificar correctamente o tema dun texto ou a idea principal. 

 Non desenvolver suficientemente os contidos das cuestión teóricas. 

 Non presentar o exame ou traballo de forma lexíbel, limpa, con boa ortografía, 

marxes, portada, en folios sen raiar, … Por este apartado poderanse descontar ata 

dous puntos da nota obtida. 

 

Como complemento ao artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de copia dun 

alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea implicado el ou 

outras persoas, será conduta gravemente praxudicial par a a convivencia do Centro”, este 

Departamento puntualiza:  

 Que se un alumno copia, a nota do exame será de 0 (cero puntos), e a súa 

cualificación mesa avaliación será asemade 0. Se esa proba corresponde á terceira 

avaliación ou ao exame final de xuño, o alumno deberá recuperar a asignatura en 

setembro. 

 Dados os sofisticados medios que poden ser empregados para a copia, se no 

transcurso da corrección se constatase e comprobase que o alumno copiou, isto 

traerá consigo a anulación da proba ao alumno ou alumnos que interviñesen. 

 Asemade, se a corrección da proba suxirise ao profesor algunha dúbida, este poderá 

requirir ao alumno toda clase de aclaracións a respecto do contido da mesma. 

 

8. 3.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

Con carácter xeral, realizarase unha  proba escrita por avaliación, sen que isto obste para a 

realización  doutras probas, se o profesor da aula así o dispón. As probas cualificaranse de 0 

a 10 puntos, e indicarase a ponderación de cada unha das preguntas.  

Poderase descontar ata dous puntos da cualificación global por erros relacionados polos 

seguintes aspectos: 

 Carencias na presentación correcta do exame. 

 Emprego de rexistros vulgares ou coloquiais da lingua. 

 Carencias na orde lóxica da información o una estructura dos párrafos. 

 Erros graves na puntuación ou no uso dos conectores. 



 Erros na orde lóxica das oracións. 

 Erros continuados no uso das normas ortográficas (cada erro descontará 0,10 da nota 

obtida). Aos alumnos estranxeiros cunha boa disposición cara á asignatura e  cuxo 

dereito a exención na cualificación veña de expirar,  non se lles aplicará o mesmo 

desconto por faltas de ortografía. Nestes casos, valorarase o progreso do alumno e 

farase un redondeo, sen cuantificar nin penalizar o número exacto de faltas. 

Ademais, terase en conta o interese, a  actitude, as faltas de puntualidade e/ou asistencia 

inxustificadas, a implicación responsable no traballo da aula, a realización das actividades 

propostas para a casa, e o resultado das preguntas ou das probas para o control da 

realización das obras de lectura obrigatoria. 

 

As notas de avaliación calcularanse como segue: 

Traballo na aula, casa e actitude fronte á 

asignatura 
10% 

Probas escritas 80% 

Controis ou preguntas sobre as obras de lectura 

obrigatoria 
10% 

 

Se así o determina o profesor, os alumnos cuxa cualificación sexa insuficiente poderán realizar 

un exame de recuperación por avaliación. 

Recuperación final 

Realizarase un exame final en xuño para aqueles alumnos que non superasen a materia.  

Considerarase que deben realizar tal proba os alumnos cuxa nota media non sexa igual ou 

superior a cinco puntos e asemade non superasen a(s) proba(s) realizadas durante a terceira 

avaliación.  

Este exame poderá ser de toda a materia ou só das partes non superadas, e versará sobre os 

contidos impartidos nas tres avaliacións. 

A nota correspondente á avaliación ordinaria de xuño será aproximada á media das obtidas en 

cada avaliación, téndose moi en conta para posibles redondeos a cualificación obtida na 

terceira.  Os alumnos que concorren ao exame final, obterán a cualificación correspondente a 

esta proba. 

Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a asignatura na convocatoria de xuño, terán que presentarse ao 

exame de setembro. Os criterios de avaliación para este exame serán os mesmos que para 

calquera outro que se realice durante o curso. 

 



 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Como material básico utilizaremos o libro de Lingua Galega e Literatura 2 ESO da editorial 

Anaya. 

Ademais, apuntamentos dados polo profesorado, recursos en rede, libros de lectura, 

dicionarios online e en papel. 

 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, 

debe coñecerse a relativa a: 

- O número de alumnos e alumnas. 
- O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
- As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  
- As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de 
seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 
- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo. 
 

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes. A partir dela poderemos:  

 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel 
alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non 
diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia 
familiar, etc.). 

- Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os 
recursos que se van empregar. 



- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 
estudantes. 

- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 
resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 
titor.  

 

 

11. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Preténdese promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 

desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 

proponse unha secuencia de preguntas que permitan avaliar o funcionamento do programado 

na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  De igual modo, proponse o 

uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto. Esta 

poderíase realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. 

 

  

ASPECTOS A AVALIAR 
A DESTACAR... A MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas    



ferramentas de avaliación 

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 
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ALUMNADO COA MATERIA DE LINGUA E LITERATURA GALEGAS  PENDENTE 

 

Na Orde do 30 de setembro de 2004 sobre avaliación, promoción e titulación na educación 

secundaria obrigatoria publicada no Diario Oficial de Galicia de 22 de outubro de 2004, 

“cont mplanse as acti idades de a aliación continua  ue se realicen no curso no  ue estea 

matriculado o alumnado, en caso das materias  ue te an contidos progresi os”. 

Ademais, proponse un horario de atención e un calendario de probas por avaliación do que se 

ocupará o xefe do Departamento  de Lingua e Literatura Galegas. 
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1. OBXECTIVOS XERAIS DO 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 Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos 

dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 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 existentes e impulsar a igualdade real e a 

non discriminación das 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 escrita, a lingua castelá e a galega. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

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

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

solidaria no desenvolvemento e a mellora do seu ámbito 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 a 

tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio. 

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. 

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



 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

 

A LOMCE, segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establece os seguintes 

obxectivos xerais para a Lingua Galega e Literatura: 

«A materia Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia 

comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística e literaria. Debe tamén achegar as ferramentas e os coñecementos necesarios 

para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, 

social e profesional. Eses coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e 

expresión oral por un lado, e de comprensión e expresión escrita por outro. A estruturación do 

pensamento do ser humano faise a través da linguaxe, de aí que esa capacidade de 

comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe». 

»A finalidade da reflexión lingüística é o coñecemento progresivo da propia lingua, que se 

produce cando o alumnado percibe o uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 

funcións e cando analiza as súas propias producións e as dos que o rodean para comprendelas, 

avalialas e, no seu caso, corrixilas. A reflexión literaria a través da lectura, comprensión e 

interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da 

lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos estudantes, dálles acceso ao 

coñecemento doutras épocas e culturas e enfróntaos a situacións que enriquecen a súa 

experiencia do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos.  

»Os elementos de Lingua Galega e Literatura supoñen unha progresión respecto aos saberes e 

habilidades adquiridos desde o inicio da vida escolar. O enfoque comunicativo centrado no uso 

funcional da lingua articúlase ao redor dun eixe que é o uso social da lingua en diferentes 

ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A materia céntrase na aprendizaxe das 

destrezas discursivas que poden darse en diversos ámbitos: o das relacións persoais, o 

académico, o social e o dos medios de comunicación, cuxo dominio require procedementos e 

coñecementos explícitos acerca do funcionamento da linguaxe en todas as súas dimensións, 

tanto relativos aos elementos formais como ás normas sociolingüísticas que presiden os 

intercambios.  

»A lectura de textos diversos e a súa comprensión contribúe á adquisición de destrezas 

comunicativas».  

A lei establece a adquisición das destrezas básicas que debe manexar o alumnado para ampliar 

a súa capacidade de comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación literaria a través 

de catro bloques de contidos cuxos obxectivos específicos resumimos aquí: 

 

Comunicación oral: escoitar e falar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa. 



- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. 

Comunicación escrita: ler e escribir 

- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de complexidade. 

- Entender textos de diversos xéneros. 

- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos. 

- Desenvolver o pensamento crítico e creativo.  

- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, 

revisión e redacción.  

- Escribir textos coherentes e adecuados. 

Coñecemento da lingua 

- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua. 

- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais. 

- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos dentro 

dun discurso, dun texto e dunha oración.  

- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do 

texto. 

- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso. 

- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores cultos e competentes.  

- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega. 

- Achegarse aos xéneros literarios. 

- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.  

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal. 

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». 

 

 

3. COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 
 
 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas 

especificacións da lei, son: 



1º Comunicación lingüística.  

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

3º Competencia dixital.  

4º Aprender a aprender.  

5º Competencias sociais e cívicas.  

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7º Conciencia e expresións culturais. 

O proxecto de Lingua e Literatura de 1.º de Bacharelato pretende que os alumnos e as alumnas 

adquiran as habilidades necesarias para facer efectiva a comunicación no nivel persoal, 

académico, social e profesional. Para iso, ademais da comunicación lingüística, propia da 

materia e a conciencia e expresións culturais, relacionada especialmente coa literatura, en 

todas as unidades se desenvolven outras competencias inherentes á propia aprendizaxe como 

son aprender a aprender e sentida de iniciativa e espírito emprendedor, e a competencia 

dixital, relacionada coa busca de información. 

A competencia fundamental que desenvolve é, polo tanto, a comunicación lingüística. A 

través dos contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do libro búscase que o 

alumnado sexa competente en; a) a comprensión oral e a comprensión escrita mediante a 

escoita e a lectura de textos de diversa índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións 

comunicativas da aula e b) a expresión oral e a expresión escrita mediante a elaboración de 

textos propios orais ou escritos cun vocabulario e unhas estruturas lingüísticas precisos e de 

forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa. 

As competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía están presentes 

naquelas unidades nas que se traballan textos relacionados co medio e a ciencia. A 

competencia dixital implica a utilización de medios dixitais que o alumnado de Lingua e 

Literatura precisará para solicitar información de dicionarios e enciclopedias e obter datos 

concretos sobre autores e obras, así como para ampliar os contidos ou traballar os medios de 

comunicación. 

O carácter abstracto dunha gran parte dos contidos que se traballan en Lingua implican unha 

necesaria xestión dos estilos de aprendizaxe e os recursos e motivacións persoais, e un 

desenvolvemento das estratexias de comprensión por parte do alumnado. Así mesmo, os 

estudantes enfróntanse ao seguimento dunha aprendizaxe pautada e á reflexión creativa, 

crítica e emocional, especialmente nas análises e comentarios dos textos. Por último, a 

posibilidade de autoavaliar os obxectivos de aprendizaxe e de tomar conciencia dos procesos 

de aprendizaxe están sempre presentes nas actividades de repaso e nos resumos das 

unidades. Todo iso fai que a competencia aprender a aprender se traballe en practicamente 

todos os apartados de cada unidade. 

O alumnado adquire competencias sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto 

da diversidade de ideas e opinións nos traballos de tipo colaborador de diálogo e debate e das 

vertidas, especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra parte, os alumnos e as 

alumnas deberán establecer unha escala de valores desde a que emitir xuízos críticos e 

fundamentados sobre os textos. Traballarán tamén esta competencia ao valorar a riqueza 

cultural da realidade plurilingüe da Península Ibérica e ao establecer a relación da realidade 

histórica e a literatura. 



O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades do libro 

que requiren achega de ideas, análise sistemática, aplicación do aprendido para xerar novas 

posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, o alumnado adquire esta 

competencia en especial participando nas actividades motivadoras do inicio da unidade, 

resolvendo cuestións lingüísticas, construíndo oracións, realizando as análises de texto 

pautadas, creando textos propios ou achegándose aos recursos diversos que se ofrecen na 

web. 

A materia contribúe especialmente ao fomento da apreciación cultural e a educación do gusto 

que desenvolve a competencia conciencia e expresións culturais. Por un lado, o libro ofrece 

unha gran cantidade de textos de tipoloxía variada e de autores recoñecidos para traballar os 

contidos do curso, cuxa temática, ademais, se relaciona con temas que van desde o patrimonio 

natural ou científico ata a interculturalidade. Por outro, a Literatura invita ao alumnado a 

entrar en contacto directo con obras e autores de diversos xéneros e de valor universal sobre 

os que se dan as pautas e os contextos para a súa mellor comprensión, o que supón un 

estímulo para que os estudantes se acheguen con sensibilidade e agrado ao patrimonio 

literario. 

 

4. METODOLOXÍA 
 

 

A metodoloxía didáctica en Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para 
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. 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. 

 

4.1. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

No proxecto de Lingua e Literatura de Bacharelato están presentes 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. 

- Fomento do interese pola aprendizaxe. 

- Uso funcional da lingua. 



4.2. ESTRATEXIAS E ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

A estrutura que presenta o libro de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato, 
favorece a elección do docente das estratexias adecuadas en cada caso para que o 
alumnado sexa competente en comunicación lingüística segundo os obxectivos que 
consideran na etapa. 

Entre as estratexias didácticas patentes no libro ou suxeridas nas presentacións 
das unidades ou nos recursos da web 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, ofrécense 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. 
 

5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 
 

Os/as estudantes manifestan unha gran diversidade de intereses, motivacións, 
capacidades e estilos de aprendizaxe. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise 
dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes 
analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o 
tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan 
descansos; algúns necesitan un reforzo continuo e outros non; hainos que prefiren 
traballar sós e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo.  

O deseño do libro de Lingua Galega e Literatura considera esa diversidade expoñendo 
a información de diferentes formas (textos explicativos, cadros-resumo, esquemas), 
utilizando os recursos que se ofrecen na rede e ofrecendo unha gran tipoloxía de 
actividades. 

Ademais, propóñense as seguintes medidas para dar resposta á diversidade: 

- Detectar as ideas previas mediante, por exemplo, diálogos na aula ou debates, que 
permitirán que o docente coñeza aos estudantes e eles, a si mesmos. 

- Repasar as nocións estudadas con regularidade e resolver os problemas 
detectados. 

- Realizar numerosas e diversas actividades que combinen as resolucións individuais 
e en pequeno e gran grupo, e a oralidade e o escrito. 

- Utilizar recursos gráficos, dixitais, visionado de películas, etc.  
- Usar o resumo da unidade como unha forma de autoavaliación. 
 

 
 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
   Libro do alumnado para 1º/2º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato. O 

material didáctico a utilizar nos cursos de Bacharelato seguirá os criterios e as 
recomendacións determinadas polos profesores/as correspondentes, que mesmo 
poderán prescindir da utilización dun libro de texto concreto, se así o consideran 



oportuno. Outros posibles recursos a utilizar serán as Web do alumnado/ 
profesorado, con recursos xerais sobre diversos aspectos da Lingua Galega e a 
literatura (dúbidas básicas, contidos específicos, etc.) e recursos para cada unidade 
(enlaces aos recursos xerais sobre aspectos concretos da unidade, vídeos, audios, 
enlaces,  propostas de traballo, etc.). 

 

 
7. INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN  E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 

O deseño dos instrumentos das avaliacións responderá á consecución dos obxectivos 
referenciados nos criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe da materia. 
Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, polo 
que cómpre valorar a súa fiabilidade, a súa obxectividade, a súa representatividade, a 
súa adecuación ao contexto do alumnado, etc. 

Independentemente dos instrumentos para avaliar elixidos, as avaliacións deberán 
conter actividades variadas sobre conceptos, procesos e aplicacións que avalíen o 
nivel de comunicación lingüística adquirida polos estudantes.  

A continuación desenvólvese a secuenciación de contidos por unidades e a 

programación didáctica para 1º e 2º curso de Bacharelato, conforme ao establecido na 

Lei de Educación  (LOMCE) de recente entrada en vigor. 

               

 

 

 

 

 

                                                                                      



1º BACHARELATO 
 

 

Distribución das unidades no libro do alumno Lingua e Literatura 1 da editorial EDEBÉ-
Rodeira, recomendado como libro de texto para este nivel.  

 

Unidade A: A Comunicación 

 

BLOQUE 1: LINGUA 

Unidade 1. O substantivo e o adxectivo 

Unidade 2. O pronome  

Unidade 3. Os adnominais 

Unidade 4. O verbo 

Unidade 5. Adverbio,  preposicións e  conxunción 

 

Unidade B: Tipoloxía textual 

 

BLOQUE 2: SOCIOLINGÜÍSTICA 

Unidade 1. A diversidade lingüística 

Unidade 2. A formación do galego 

Unidade 3. O galego do s. VIII ata 1916 

 
BLOQUE 3: LITERATURA 

Unidade 1. A lingua literaria 
Unidade 2. Idade Media I 

Unidade 3. Idade Media II 

Unidade 4. Idade Media III 

Unidade 5: Os séculos XVI a XVIII 

Unidade 6. O Rexurdimento I 

Unidade 7. O Rexurdimento II 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
Unidade 1: A  comunicación 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 
 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

1.2. Axusta a súa expresión verbal 



 

A comunicación oral. O 

seu proceso e a 

situación comunicativa. 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

A comunicación escrita 

no ámbito académico. 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da 
información procedente 
de fontes impresas e 
dixitais. 
 
Bloque 3. 

Funcionamento da 

lingua 

 
Coñecemento e reflexión 
sobre os principais 
conceptos de Lingüística 
Xeral: comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo 
lingüístico e disciplinas 
lingüísticas. 
 
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. 

 
Produción de textos 

2. Sintetizar por escrito o 

contido de textos orais de 

carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias…, 

discriminando a información 

relevante e accesoria e 

utilizando a escoita activa 

como un medio de 

adquisición de 

coñecementos.  

 

3. Extraer información de 

textos orais e audiovisuais 

dos medios de comunicación, 

recoñecendo a intención 

comunicativa, o tema, a 

estrutura do contido, 

identificando os trazos 

propios do xénero 

xornalístico, os recursos 

verbais e non verbais 

utilizados e valorando de 

forma crítica a súa forma e o 

seu contido. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de 

textos expositivos e 

argumentativos de tema 

especializado discriminando 

a información relevante e 

accesoria e utilizando a 

lectura como un medio de 

adquisición de 

coñecementos. 

 

4. Realizar traballos de 

investigación sobre temas do 

currículo ou da actualidade 

social, científica ou cultural 

planificando a súa 

ás condicións da situación 

comunicativa. (CCL) 

3.2. Analiza os recursos verbais e 

non verbais utilizados polo emisor 

dun texto oral ou audiovisual 

valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. (CCL) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

2.1. Comprende textos escritos de 

carácter expositivo de tema 

especializado, propios do ámbito 

académico ou de divulgación 

científica e cultural, identificando o 

tema e a estrutura. (CCL) 

4.1. Realiza traballos de 

investigación planificando a súa 

realización, fixando os seus 

propios obxectivos, organizando a 

información en función dunha orde 

predefinido, revisando o proceso 

de escritura para mellorar o 

produto final e chegando a 

conclusións persoais. (CCL e 

CAA) 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando. (CD e CAA) 

Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

• 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) 

• Describe os principais conceptos 
de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, 
unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e diversas disciplinas 
lingüísticas. (CCL) 

2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos 

en textos orais e escritos en función 



escritos ou orais de 
diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel 
de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

realización, obtendo a 

información de fontes 

diversas e utilizando as 

Tecnoloxías da Información e 

a Comunicación para a súa 

realización, avaliación e 

mellora. 

 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

 

1. Verificar o coñecemento 

formal e a capacidade de 

reflexión sobre a lingua que 

posúe o alumnado. 

 

3.2. Recoñecer e utilizar os 

diferentes rexistros lingüísticos 

en función dos ámbitos sociais 

valorando a importancia de usar 

o rexistro axeitado a cada 

momento. 

 

3. Producir textos escritos ou 

orais de diferentes xéneros 

mostrando un correcto nivel de 

corrección gramatical, 

presentación, adecuación, 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

 

da intención comunicativa. (CCL e 

CSC) 

2.2. Valora a importancia de utilizar o 

rexistro axeitado a cada situación 

comunicativa e aplícao nas súas 

producións orais e escritas. (CCL e 

CSC) 

 

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 e CAA) 

 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Axusta a súa 

expresión verbal 

ás condicións 

da situación 

Mostra 

importantes 

dificultades 

para axustar a 

súa expresión 

Mostra 

algunhas 

dificultades 

para axustar a 

súa expresión 

Habitualmente, 

axusta a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

Sempre axusta a 

súa expresión 

verbal ás 

condicións da 

situación 



comunicativa. 

 

verbal ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

verbal ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

comunicativa.  comunicativa 

respectando o 

principio de 

adecuación.  

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos 

verbais e non 

verbais 

utilizados polo 

emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

Presenta 

dificultades 

para analizar os 

recursos 

verbais e non 

verbais 

utilizados polo 

emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

Analiza 

adecuadamente 

os recursos 

verbais e non 

verbais utilizados 

polo emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

Comprende 

textos escritos 

de carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou 

de divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a 

estrutura. 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

comprender 

textos escritos 

de carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou 

de divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende 

parcialmente 

algúns textos 

escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou 

de divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende a 

maioría de textos 

escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende 

correctamente 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a 

estrutura. 

Realiza traballos 

de investigación 

planificando a 

súa realización, 

fixando os seus 

propios 

obxectivos, 

organizando a 

información en 

función dunha 

orde 

predefinida, 

revisando o 

proceso de 

escritura para 

mellorar o 

Mostra 

dificultades 

para realizar 

traballos de 

investigación de 

maneira 

autónoma.  

Realiza 

traballos de 

investigación, 

pero presenta 

dificultades 

para planificar e 

revisar o 

proceso de 

escritura. 

Realiza traballos 

de investigación 

planificando a 

súa realización, 

fixando os seus 

propios 

obxectivos, 

organizando a 

información en 

función dunha 

orde predefinida, 

revisando o 

proceso de 

escritura para 

mellorar o 

Realiza traballos 

de investigación 

planificando a 

súa realización, 

fixando os seus 

propios 

obxectivos, 

organizando a 

información en 

función dunha 

orde predefinida, 

revisando o 

proceso de 

escritura para 

mellorar o 

produto final e 



produto final e 

chegando a 

conclusións 

persoais.  

 

produto final. 

 

chegando a 

conclusións 

persoais.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

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. 

Ten moitas 

dificultades 

para empregar 

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. 

Ten algunhas 

dificultades 

para empregar 

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. 

Habitualmente 

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. 

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. 

Describe os 

principais 

conceptos de 

Lingüística Xeral: 

comunicación, 

linguaxe, lingua, 

unidades 

lingüísticas, signo 

lingüístico e 

diversas 

disciplinas 

lingüísticas.  

Cústalle moito 

describir os 

principais 

conceptos de 

Lingüística Xeral: 

comunicación, 

linguaxe, lingua, 

unidades 

lingüísticas, signo 

lingüístico e 

diversas 

disciplinas 

lingüísticas. 

Presenta 

algúns 

problemas para 

describir os 

principais 

conceptos de 

Lingüística Xeral: 

comunicación, 

linguaxe, lingua, 

unidades 

lingüísticas, signo 

lingüístico e 

diversas 

disciplinas 

lingüísticas. 

Adoito describe os 

principais 

conceptos de 

Lingüística Xeral: 

comunicación, 

linguaxe, lingua, 

unidades 

lingüísticas, signo 

lingüístico e 

diversas disciplinas 

lingüísticas. 

Describe os 

principais 

conceptos de 

Lingüística Xeral: 

comunicación, 

linguaxe, lingua, 

unidades 

lingüísticas, signo 

lingüístico e 

diversas disciplinas 

lingüísticas. 



Recoñece os 

rexistros 

lingüísticos en 

textos orais e 

escritos en 

función da 

intención 

comunicativa. 

Ten moitas 

dificultades 

para recoñecer 

os rexistros 

lingüísticos en 

textos orais e 

escritos en 

función da 

intención 

comunicativa. 

Ten algunhas 

dificultades 

para recoñecer 

os rexistros 

lingüísticos en 

textos orais e 

escritos en 

función da 

intención 

comunicativa. 

Normalmente 

recoñece os 

rexistros 

lingüísticos en 

textos orais e 

escritos en función 

da intención 

comunicativa. 

Recoñece os 

rexistros 

lingüísticos en 

textos orais e 

escritos en función 

da intención 

comunicativa. 

Valora a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplícao nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Amosa moitas 

dificultades 

para valorar a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplicalo nas súas 

producións orais 

e escritas. 

Amosa 

algunhas 

dificultades 

para valorar a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplicalo nas súas 

producións orais 

e escritas. 

Acotío valora a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplícao nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Valora a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplícao nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Produce textos 

escritos ou orais 

de diferentes 

xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

Produce textos 

escritos ou orais 

de diferentes 

xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección, pero 

con moitas 

dificultades. 

Produce textos 

escritos ou orais 

de diferentes 

xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección, con 

algunhas 

dificultades. 

Acostuma producir 

textos escritos ou 

orais de diferentes 

xéneros mostrando 

un correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

Produce textos 

escritos ou orais de 

diferentes xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

 

 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 



ideas previas e Visión 360º. Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

narrativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 1: LINGUA 

 

Unidade 1: O substantivo e o adxectivo 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. 

Funcionamento da 

lingua 

 
Caracterización 
morfolóxica, semántica e 
sintáctica do substantivo e 
do adxectivo. 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

1. Expor oralmente un tema 

especializado con rigor e 

claridade, documentándose 

en fontes diversas, 

organizando a información 

mediante esquemas, 

seguindo unha orde 

preestablecida e utilizando as 

técnicas de exposición oral e 

as Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

1. Desenvolver por escrito un 

tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección 

ortográfica e gramatical, 

empregando distintas 

estruturas expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronolóxica…), e 

utilizando os recursos 

expresivos adecuados ás 

condicións da situación 

comunicativa. 

 

4. Realizar traballos de 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

1.2. Exprésase oralmente con 

fluidez, coa entoación, o ton, 

timbre e velocidade adecuados ás 

condicións da situación 

comunicativa. (CL) 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un 

tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica 

e gramatical. (CCL) 

2.1. Comprende textos escritos de 

carácter expositivo de tema 

especializado, propios do ámbito 

académico ou de divulgación 

científica e cultural, identificando o 

tema e a estrutura. (CCL e CAA) 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando. (CD e CAA) 

Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

4.1. Identifica e explica os usos e 

valores do substantivo e do adxectivo 

nun texto, relacio- nándoos coa 

intención comunicativa, coa tipoloxía 

textual, así como con outros 

compoñentes da situación 

comunicativa. (CCL e CAA) 



investigación sobre temas do 

currículo ou da actualidade 

social, científica ou cultural 

planificando a súa 

realización, obtendo a 

información de fontes 

diversas e utilizando as 

Tecnoloxías da Información e 

a Comunicación para a súa 

realización, avaliación e 

mellora. 

 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

4. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos das 

categorías gramaticais 

substantivo e adxectivo, explicar 

os seus usos e valores nos 

textos. 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Exprésase 

oralmente con 

fluidez, coa 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

moi pouca 

fluidez e non 

utiliza a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

pouca fluidez e 

ten dificultades 

para utilizar a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

bastante fluidez 

e habitualmente 

utiliza a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

moita fluidez e 

sempre utiliza a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta 

algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable 

corrección 

ortográfica e 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

moito rigor, 

claridade e unha 

excelente 

corrección 

ortográfica e 



 gramatical. 

 

gramatical. 

 

Comprende 

textos escritos 

de carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou 

de divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a 

estrutura. 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

comprender 

textos escritos 

de carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou 

de divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende 

parcialmente 

algúns textos 

escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou 

de divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende a 

maioría de textos 

escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende 

correctamente 

textos escritos 

de carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou 

de divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a 

estrutura. 

 

Revisa e mellora 

textos orais e 

escritos propios 

e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Mostra 

dificultades para 

revisar e 

mellorar textos 

orais e escritos 

propios e alleos. 

Revisa e mellora 

nalgúns 

aspectos os 

textos orais e 

escritos propios 

e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia. 

Mostra 

dificultades para 

liquidar as 

ambigüidades 

semánticas. 

 

Revisa e mellora 

de maneira 

notable os textos 

orais e escritos 

propios e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Revisa e mellora 

de maneira 

excelente os 

textos orais e 

escritos propios 

e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

Tamén mellora 

estilisticamente 

a redacción, 

incrementando a 

precisión e 

riqueza léxica.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 



contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Incorpora os 

distintos 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

Non é capaz de 

incorporar 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

 

Incorpora 

poucos 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

Incorpora 

bastantes 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

Incorpora moitos 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

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. 

Cústalle moito 

identificar e 

explicar 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. 

Ten algunhas 

dificultades para 

identificar e 

explicar 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. 

Adoito 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. 

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. 

 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 



apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

narrativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e  

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

 

 

 

Unidade 2: O pronome 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 



 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. 

Funcionamento da 

lingua 

 
Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía 
dos pronomes. 

1. Expor oralmente un tema 

especializado con rigor e 

claridade, documentándose 

en fontes diversas, 

organizando a información 

mediante esquemas, 

seguindo unha orde 

preestablecida e utilizando as 

técnicas de exposición oral e 

as Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado discriminando 
a información relevante e 
accesoria e utilizando a 
lectura como un medio de 
adquisición de 
coñecementos. 
 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

9. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos da 

categoría gramatical dos 

pronomes e explicar os seus 

usos e valores nos textos. 

1.3. Axusta a súa expresión 

verbal ás condicións da situación 

comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario 

etc. empregando un léxico preciso 

e especializado e evitando o uso 

de coloquialismos e palabras 

comodín. (CCL e CSC) 

 

2.3. Escoita de maneira activa, 

toma notas, e formula preguntas 

coa intención de aclarar ideas que 

non comprendeu nunha 

exposición oral. (CCL) 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, 

propios do ámbito académico, 

distinguindo as ideas principais e 

secundarias. (CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando a información 

relevante. (CD e CAA) 

 

Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

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 

e CAA) 

 

 

 



2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Axusta a súa 

expresión 

verbal ás 

condicións da 

situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc. 

empregando un 

léxico preciso e 

especializado e 

evitando o uso 

de 

coloquialismos 

e palabras 

comodín. 

 

Mostra 

importantes 

dificultades 

para axustar a 

súa expresión 

verbal ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

Mostra algunhas 

dificultades para 

axustar a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa e 

para empregar un 

léxico preciso e 

especializado.  

Habitualmente, 

axusta a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa e 

emprega algúns 

termos precisos 

e especializados 

para evitar o uso 

de 

coloquialismos.  

Sempre axusta 

a súa expresión 

verbal ás 

condicións da 

situación 

comunicativa 

respectando o 

principio de 

adecuación. 

Emprega un 

léxico preciso e 

especializado e 

evitando o uso 

de 

coloquialismos e 

palabras 

comodín. 

Escoita de 

maneira activa, 

toma notas, e 

formula 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ideas 

que non 

comprendeu 

nunha 

exposición oral. 

 

Presta pouca 

atención ás 

exposicións 

orais. Non toma 

notas nin 

formula 

preguntas.  

Escoita as 

exposicións orais 

e toma notas, 

pero non formula 

preguntas nin 

participa nos 

debates 

espontáneos da 

aula.  

Escoita de 

maneira activa, 

toma notas, e 

formula algunhas 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ideas que 

non comprendeu 

nunha 

exposición oral. 

 

Escoita de 

maneira activa, 

toma notas, 

formula 

preguntas e 

expresa 

reflexións coa 

intención de 

profundar na 

comprensión e 

formar un xuízo 

propio.  

 

Sintetiza textos 

de carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico, 

distinguindo as 

ideas principais 

e secundarias. 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

propios do 

ámbito 

académico. Non 

é capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

maneira 

correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

gran 

complexidade 

de maneira 

correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 



 secundarias. 

Revisa e 

mellora textos 

orais e escritos 

propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións 

de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Mostra 

dificultades 

para revisar e 

mellorar textos 

orais e escritos 

propios e 

alleos. 

Revisa e mellora 

nalgúns aspectos 

os textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia. 

Mostra 

dificultades para 

liquidar as 

ambigüidades 

semánticas. 

 

Revisa e mellora 

de maneira 

notable os textos 

orais e escritos 

propios e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Revisa e 

mellora de 

maneira 

excelente os 

textos orais e 

escritos propios 

e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

Tamén mellora 

estilisticamente 

a redacción, 

incrementando 

a precisión e 

riqueza léxica.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando 

e organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

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. 

Cústalle moito 

identificar e 

explicar os usos e 

valores dos 

pronomes e 

relacionar a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

así como con 

outros 

compoñentes. 

Ocasionalmente, 

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. 

Habitualmente, 

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. 

Sempre 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. 

 



3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

narrativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

 

 



Unidade 3: Os adnominais 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 
 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da 
información procedente 
de fontes impresas e 
dixitais. 
 
Bloque 3. 

Funcionamento da 

lingua 

 
Os determinantes: artigo, 
demostrativo, posesivo, 
interrogativos, 
exclamativos, 
cuantificadores e 
identificadores. 
Coñecemento, tipoloxía e 
caracterización. 

 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

2. Sintetizar por escrito o 

contido de textos orais de 

carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias…, 

discriminando a información 

relevante e accesoria e 

utilizando a escoita activa 

como un medio de adquisición 

de coñecementos. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de tema especializado 
discriminando a información 
relevante e accesoria e 
utilizando a lectura como un 
medio de adquisición de 
coñecementos. 
 
Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

 

5. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos da categoría 

gramatical dos determinantes, 

explicando os seus usos e valores 

nos textos. 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

2.1. Sintetiza por escrito textos 

orais de carácter expositivo, de 

temas especializados e propios 

do ámbito académico, 

discriminando a información 

relevante. (CCL e CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito 

académico, distinguindo as ideas 

principais e secundarias. (CCL e 

CAA) 

 

Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

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 e CAA) 

 

 



2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Sintetiza por 

escrito textos 

orais de carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados e 

propios do 

ámbito 

académico, 

discriminando a 

información 

relevante. 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

orais 

expositivos. 

Non é capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

orais 

expositivos de 

gran 

complexidade 

de maneira 

correcta, 

distinguindo 

sempre as 

ideas principais 

das 

secundarias. 

Sintetiza textos 

de carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico, 

distinguindo as 

ideas principais 

e secundarias. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

propios do 

ámbito 

académico. 

Non é capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

maneira 

correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

gran 

complexidade 

de maneira 

correcta, 

distinguindo 

sempre as 

ideas principais 

das 

secundarias. 

Utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para 

a explicación 

lingüística dos 

textos.  

 

Normalmente, 

non utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para 

a explicación 

lingüística dos 

textos.  

Ocasionalmente, 

utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para a 

explicación 

lingüística dos 

textos.  

Habitualmente, 

utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para a 

explicación 

lingüística dos 

textos.  

Sempre utiliza 

a terminoloxía 

gramatical 

adecuada para 

a explicación 

lingüística dos 

textos. 

Identifica e explica 

os usos e valores 

dos 

determinantes, 

relaciona a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

Cústalle moito 

identificar e 

explicar os usos e 

valores dos 

determinantes, 

relacionar a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

Ocasionalmente, 

identifica e explica 

os usos e valores 

dos determinantes, 

relaciona a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, así 

como con outros 

Normalmente, 

identifica e explica 

os usos e valores 

dos 

determinantes, 

relaciona a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

Sempre 
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. 

así como con 

outros 

compoñentes. 

compoñentes. así como con 

outros 

compoñentes. 

así como con 

outros 

compoñentes. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

argumentativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 



 

Unidade 4: O verbo 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. 

Funcionamento da 

lingua 

 
O verbo. A flexión verbal. 
A perífrase verbal: 
Recoñecemento, descrición 
e uso. 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

2. Sintetizar por escrito o 

contido de textos orais de 

carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias…, 

discriminando a información 

relevante e accesoria e 

utilizando a escoita activa 

como un medio de adquisición 

de coñecementos. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado discriminando a 
información relevante e 
accesoria e utilizando a lectura 
como un medio de adquisición 
de coñecementos. 
 
Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

 

6. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos da 

categoría gramatical do verbo 

e as perífrases verbais e 

explicar os seus usos e 

valores nos texto.  

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

2.1. Sintetiza por escrito textos 

orais de carácter expositivo, de 

temas especializados e propios 

do ámbito académico, 

discriminando a información 

relevante. (CCL e CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito 

académico, distinguindo as 

ideas principais e secundarias. 

(CCL e CAA) 

 

Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

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) 

 

 



2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Sintetiza por 

escrito textos 

orais de 

carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados 

e propios do 

ámbito 

académico, 

discriminando a 

información 

relevante. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

orais 

expositivos. 

Non é capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

orais 

expositivos de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é 

capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de gran 

complexidade de 

maneira correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Sintetiza textos 

de carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico, 

distinguindo as 

ideas principais 

e secundarias. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

propios do 

ámbito 

académico. 

Non é capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é 

capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

gran 

complexidade de 

maneira correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Revisa e 

mellora textos 

Mostra 

dificultades 

Revisa e 

mellora nalgúns 

Revisa e mellora 

de maneira 

Revisa e mellora 

de maneira 



orais e escritos 

propios e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

para revisar e 

mellorar textos 

orais e escritos 

propios e 

alleos. 

aspectos os 

textos orais e 

escritos propios 

e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións 

de 

concordancia. 

Mostra 

dificultades 

para liquidar as 

ambigüidades 

semánticas. 

 

notable os textos 

orais e escritos 

propios e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

excelente os 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

Tamén mellora 

estilisticamente a 

redacción, 

incrementando a 

precisión e 

riqueza léxica.  

 

Identifica e 

explica os usos 

e valores do 

verbo nun texto, 

relacionándoo 

coa intención 

comunicativa do 

emisor e 

tipoloxía textual 

seleccionada, 

así como con 

outros 

compoñentes 

da situación 

comunicativa: 

audiencia e 

contexto. 

 

Non é capaz de 

identificar e 

explicar os 

usos e valores 

do verbo nun 

texto. 

Presenta 

algunhas 

dificultades 

para identificar 

e explicar os 

usos e valores 

do verbo nun 

texto. Ademais, 

cústalle 

relacionalo cos 

compoñentes 

da situación 

comunicativa.  

Identifica e 

explica os usos e 

valores do verbo 

nun texto 

adecuadamente, 

pero mostra 

algunhas 

dificultades para 

relacionalo cos 

distintos 

elementos da 

situación 

comunicativa.  

Identifica e 

explica os usos e 

valores do verbo 

nun texto 

adecuadamente, 

relacionándoo 

cos distintos 

elementos da 

situación 

comunicativa: 

emisor, contexto, 

audiencia, 

tipoloxía textual, 

intención etc. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 



DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

expositivo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

 

Unidade 5: Adverbio, preposición e conxunción 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 



 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da 
información procedente 
de fontes impresas e 
dixitais. 
 
Bloque 3. 

Funcionamento da 

lingua 

 
Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía 
do adverbio e das 
locucións adverbiais, as 
preposicións e as 
conxuncións. 

 

2. Sintetizar por escrito o 

contido de textos orais de 

carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias…, 

discriminando a información 

relevante e accesoria e 

utilizando a escoita activa como 

un medio de adquisición de 

coñecementos. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de tema especializado 
discriminando a información 
relevante e accesoria e 
utilizando a lectura como un 
medio de adquisición de 
coñecementos. 
6. Coñecer e manexar fontes 

de información impresa ou 

dixital para resolver dúbidas 

sobre o uso correcto da lingua 

e avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

 
Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

 

8. Recoñecer e identificar os trazos 

característicos da categoría 

gramatical do adverbio, a 

preposición e a conxunción e 

explicar os seus usos e valores 

nos textos. 

 

2.3. Escoita de maneira activa, 

toma notas, e formula preguntas 

coa intención de aclarar ideas 

que non comprendeu nunha 

exposición oral. (CCL e CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

2.1. Comprende textos escritos 

de carácter expositivo de tema 

especializado, propios do ámbito 

académico ou de divulgación 

científica e cultural, identificando 

o tema e a estrutura. (CCL e 

CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando a información 

relevante. (CD e CCL) 

 

Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

 

8.1. Identifica e explica os usos e 

valores dos adverbios e das 

locucións adverbiais, a preposición 

e a conxunción e relaciona a súa 

presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, 

así como con outros compoñentes. 

(CCL) 

 

 

 

 

 



2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Escoita de 

maneira activa, 

toma notas, e 

formula 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ideas 

que non 

comprendeu 

nunha 

exposición oral. 

Presta pouca 

atención ás 

exposicións 

orais. Non toma 

notas nin 

formula 

preguntas.  

Escoita as 

exposicións 

orais e toma 

notas, pero non 

formula 

preguntas nin 

participa nos 

debates 

espontáneos da 

aula.  

Escoita de 

maneira activa, 

toma notas, e 

formula algunhas 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ideas que 

non comprendeu 

nunha exposición 

oral. 

 

Escoita de 

maneira activa, 

toma notas, 

formula 

preguntas e 

expresa 

reflexións coa 

intención de 

profundar na 

comprensión e 

formar un xuízo 

propio.  

 

Sintetiza textos 

de carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico, 

distinguindo as 

ideas principais 

e secundarias. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

propios do 

ámbito 

académico. Non 

é capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

gran 

complexidade 

de maneira 

correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Identifica e explica 

os usos e valores 

dos adverbios e 

Mostra 

dificultades 

notorias para 

Mostra 

algunhas 

dificultades para 

Habitualmente, 

identifica e explica 

os usos e valores 

Identifica e explica 

os usos e valores 

dos adverbios e 



das locucións 

adverbiais, a 

preposición e a 

conxunción e 

relaciona a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

así como con 

outros 

compoñentes. 

identificar e 

explicar os usos e 

valores dos 

adverbios e das 

locucións 

adverbiais, a 

preposición e a 

conxunción e 

relacionar a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

así como con 

outros 

compoñentes.  

identificar e 

explicar os usos e 

valores dos 

adverbios e das 

locucións 

adverbiais, a 

preposición e a 

conxunción e 

relacionar a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

así como con 

outros 

compoñentes. 

dos adverbios e 

das locucións 

adverbiais, a 

preposición e a 

conxunción e 

relaciona a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, así 

como con outros 

compoñentes. 

das locucións 

adverbiais, a 

preposición e a 

conxunción e 

relaciona a súa 

presenza coa 

intención 

comunicativa e a 

tipoloxía textual, 

así como con 

outros 

compoñentes. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

argumentativo. 

- Libro do 

Alumno 



 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

Monográfico: Tipoloxía textual 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

Aplicación de estratexias e 

coñecementos lingüísticos, 

sociolingüísticos e 

pragmáticos para 

comprender, analizar e 

comentar o texto na súa 

integridade. 

 

Planificación e produción 
de textos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados; axustados 
ás normas gramaticais e 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

2. Sintetizar por escrito o 

contido de textos orais de 

carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias…, 

discriminando a información 

relevante e accesoria e 

utilizando a escoita activa como 

un medio de adquisición de 

coñecementos. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

1. Aplicar estratexias e 

coñecementos lingüísticos, 

sociolingüísticos e pragmáticos 

para comprender, analizar e 

comentar o texto na súa 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

2.1. Sintetiza por escrito textos 

orais de carácter expositivo, de 

temas especializados e propios 

do ámbito académico, 

discriminando a información 

relevante. (CCL e CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

1.2. Interpreta o sentido global do 

texto, identifica o propósito 

comunicativo do/da autora e emite 

opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

(CCL e CSC) 

1.3. Distingue o tema principal e os 

subtemas e compón o esquema 

xerarquizado das ideas do texto. 

(CCL) 

1.4. Utiliza recursos bibliográficos, 

audiovisuais e dixitais para facilitar 

a comprensión e complementar a 



ben presentados. 
 
Comprensión, produción e 
síntese de textos 
expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 
científica e cultural 
(dicionarios, glosarios e 
enciclopedias). 
 

Comprensión, 
produción e valoración 
de textos procedentes 
dos medios de 
comunicación social 
tanto os publicitarios 
como os periodísticos 
de carácter informativo 
e de opinión. 
 
Análise dos textos 
descritivos: intención 
comunicativa, 
estrutura formal e de 
contido, e 
características 
lingüísticas. 
 
Análise dos textos 
expositivos: intención 
comunicativa, 
estrutura formal e de 
contido, e 
características 
lingüísticas. 
 
Análise dos textos 
narrativos: intención 
comunicativa, 
estrutura formal e de 
contido, e 
características 
lingüísticas. 
 
Análise dos textos 
argumentativos: 
intención 
comunicativa, 
estrutura formal e de 
contido, e 
características 
lingüísticas. 
 
Análise dos textos 
dialogados: intención 
comunicativa, 
estrutura formal e de 
contido, e 
características 
lingüísticas. 

integridade. 

2. Compoñer producións escritas 

planificadas adecuadas á situación 

e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, 

cohesión, corrección gramatical e 

boa presentación. 

 

3. Comprender, producir e 

sintetizar o contido de textos 

expositivos e argumentativos de 

tema especializado do ámbito 

educativo ou de divulgación 

científica e cultural. 

 

4. Comprender, producir e valorar 

de forma crítica textos publicitarios 

e periodísticos de carácter 

informativo ou de opinión. 

 

5. Caracterizar, identificar e 

producir textos descritivos 

pertencentes a distintos ámbitos 

de uso. 

 

6. Caracterizar, identificar e 

producir textos expositivos 

pertencentes a distintos ámbitos 

de uso. 

 

7. Caracterizar, identificar e 

producir textos narrativos 

pertencentes a distintos 

ámbitos de uso. 

 

8. Caracterizar, identificar e 

producir textos 

argumentativos pertencentes 

a distintos ámbitos de uso. 

 

9. Caracterizar, identificar, analizar 

e producir textos dialogados 

pertencentes a distintos ámbitos 

de uso. 

información do texto. (CCL, CD e 

CAA) 

2.4. Utiliza mecanismos variados de 

cohesión lingüística. (CCL) 

2.5. Axústase ás normas 

ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. (CCL) 

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) 

3.3. Sintetiza e distingue as ideas 

principais e as secundarias de 

textos de carácter ex- positivo e 

argumentativo propios do ámbito 

educativo. (CCL) 

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 e CAA) 

3.5. Desenvolve un tema do 

currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e grama- 

tical. (CCL) 

4.1. Comprende, produce e valora 

de forma crítica textos publicitarios 

e periodísticos de carácter 

informativo ou de opinión. (CCL e 

CSC) 

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) 

6.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a estrutura 

formal, de contido e as 

características lingüísticas dos 

textos expositivos. (CCL) 

7.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal 

e de contido e as características 

lingüísticas dos textos 

narrativos. (CCL) 



 
Busca e selección de 
información proce- 
dente de fontes 
bibliográficas ou 
dixitais e posterior 
organización e revisión 
dos textos cos 
recursos que ofrecen 
as TIC. 

 

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. 

8.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal 

e de contido e as características 

lingüísticas dos textos 

argumentativos. (CCL) 

9.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal 

e de contido e as características 

lingüísticas dos textos 

dialogados. (CCL) 

10.2. Planifica os escritos en 

función dunha orde predefinida 

e revisa o proceso de escritura 

con axuda de ferramentas 

dixitais. (CCL e CD) 

 
 

RÚBRICA DE AVALIACIÓN 
 
 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Sintetiza por 

escrito textos 

orais de carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados e 

propios do 

ámbito 

académico, 

discriminando a 

información 

relevante. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

orais 

expositivos. Non 

é capaz de 

distinguir as 

ideas principais 

e secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das 

secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de gran 

complexidade 

de maneira 

correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Interpreta o 

sentido global 

do texto, 

identifica o 

propósito 

comunicativo 

do/da autora e 

emite opinións 

e xuízos sobre 

Cústalle moito 

interpretar o 

sentido global 

do texto, 

identificar o 

propósito 

comunicativo 

do/da autora e 

emitir opinións 

e xuízos sobre 

Ocasionalmente, 

interpreta o 

sentido global 

do texto, 

identifica o 

propósito 

comunicativo 

do/da autora e 

emite opinións 

e xuízos sobre 

Normalmente, 

interpreta o 

sentido global 

do texto, 

identifica o 

propósito 

comunicativo 

do/da autora e 

emite opinións 

e xuízos sobre 

Interpreta o 

sentido global 

do texto, 

identifica o 

propósito 

comunicativo 

do/da autora e 

emite opinións 

e xuízos sobre 



a mensaxe. a mensaxe. a mensaxe. a mensaxe. a mensaxe. 

Distingue o 

tema principal e 

os subtemas e 

compón o 

esquema 

xerarquizado 

das ideas do 

texto. 

Amosa moitas 

dificultades para 

distinguir o tema 

principal e os 

subtemas e 

compoñer o 

esquema 

xerarquizado 

das ideas do 

texto. 

Ás veces, 

distingue o tema 

principal e os 

subtemas e 

compón o 

esquema 

xerarquizado das 

ideas do texto. 

Adoito, distingue 

o tema principal 

e os subtemas e 

compón o 

esquema 

xerarquizado 

das ideas do 

texto. 

Distingue o 

tema principal e 

os subtemas e 

compón o 

esquema 

xerarquizado 

das ideas do 

texto. 

Utiliza recursos 

bibliográficos, 

audiovisuais e 

dixitais para 

facilitar a 

comprensión e 

complementar a 

información do 

texto. 

En moi poucas 

ocasións utiliza 

recursos 

bibliográficos, 

audiovisuais e 

dixitais para 

facilitar a 

comprensión e 

complementar a 

información do 

texto. 

Ocasionalmente, 

utiliza recursos 

bibliográficos, 

audiovisuais e 

dixitais para 

facilitar a 

comprensión e 

complementar a 

información do 

texto. 

Habitualmente, 

utiliza recursos 

bibliográficos, 

audiovisuais e 

dixitais para 

facilitar a 

comprensión e 

complementar a 

información do 

texto. 

Utiliza recursos 

bibliográficos, 

audiovisuais e 

dixitais para 

facilitar a 

comprensión e 

complementar a 

información do 

texto. 

Utiliza 

mecanismos 

variados de 

cohesión 

lingüística. 

Ten moitas 

dificultades para 

utilizar 

mecanismos 

variados de 

cohesión 

lingüística. 

Ten algunhas 

dificultades para 

utilizar 

mecanismos 

variados de 

cohesión 

lingüística. 

Ten poucas 

dificultades para 

utilizar 

mecanismos 

variados de 

cohesión 

lingüística. 

Utiliza 

mecanismos 

variados de 

cohesión 

lingüística. 

Axústase ás 

normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

Cústalle moito 

axustarse ás 

normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

Ocasionalmente, 

axústase ás 

normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

Adoito, axústase 

ás normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

Sempre se 

axusta ás 

normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

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 

Presenta 

problemas 

notorios para 

identifica o tema 

e a estrutura de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo, 

de tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

Presenta algúns 

problemas para 

identificar o tema 

e a estrutura de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo, 

de tema 

especializado, 

propios do 

ámbito educativo 

ou de divulgación 

Habitualmente, 

identifica o tema 

e a estrutura de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo, 

de tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

educativo ou de 

divulgación 

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. educativo ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

científica e 

cultural. 
científica e 

cultural. 
cultural. 

Sintetiza e 

distingue as 

ideas principais 

e as 

secundarias de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo 

propios do 

ámbito 

educativo. 

Cústalle moito 

sintetizar e 

distinguir as 

ideas principais 

e as 

secundarias de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo 

propios do 

ámbito 

educativo. 

Ten algúns 

problemas para 

sintetizar e 

distinguir as 

ideas principais e 

as secundarias 

de textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo 

propios do 

ámbito 

educativo. 

Normalmente, 

sintetiza e 

distingue as 

ideas principais 

e as 

secundarias de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo 

propios do 

ámbito 

educativo. 

Sintetiza e 

distingue as 

ideas principais 

e as 

secundarias de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo 

propios do 

ámbito 

educativo. 

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. 

Amosa 

dificultades 

notorias para 

analizar os 

recursos verbais e 

non verbais dos 

textos expositivos 

e argumentativos 

de tema 

especializado e 

valoralos en 

función da 

intención 

comunicativa 

do/da autor/a, do 

tema e do xénero 

textual. 

Amosa algunhas 

dificultades para 

analizar os 

recursos verbais e 

non verbais dos 

textos expositivos 

e argumentativos 

de tema 

especializado e 

valoralos en 

función da 

intención 

comunicativa do/da 

autor/a, do tema e 

do xénero textual. 

Adoito, 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. 

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. 

Desenvolve un 

tema do currículo 

con rigor, 

claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

Cústalle moito 

desenvolver un 

tema do currículo 

con rigor, 

claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

Ocasionalmente, 

desenvolve un 

tema do currículo 

con rigor, claridade 

e corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

Habitualmente, 

desenvolve un 

tema do currículo 

con rigor, 

claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

Desenvolve un 

tema do currículo 

con rigor, 

claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

Comprende, 

produce e valora 

de forma crítica 

textos publicitarios 

e periodísticos de 

carácter 

informativo ou de 

opinión. 

Presenta 

problemas 

importantes 

para comprender, 

producir e valorar 

de forma crítica 

textos publicitarios 

e periodísticos de 

carácter 

informativo ou de 

Ás veces, 

comprende, 

produce e valora 

de forma crítica 

textos publicitarios 

e periodísticos de 

carácter 

informativo ou de 

opinión. 

Case sempre 

comprende, 

produce e valora 

de forma crítica 

textos publicitarios 

e periodísticos de 

carácter 

informativo ou de 

opinión. 

Sempre 

comprende, 

produce e valora 

de forma crítica 

textos publicitarios 

e periodísticos de 

carácter 

informativo ou de 

opinión. 



opinión. 

Identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

descritivos e 

produce outros 

textos similares. 

Ten bastantes 

dificultades para 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

descritivos e 

producir outros 

textos similares. 

Ten algunhas 

dificultades para 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos descritivos 

e producir outros 

textos similares. 

Ten poucas 

dificultades para 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

descritivos e 

producir outros 

textos similares. 

Identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

descritivos e 

produce outros 

textos similares. 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

expositivos. 

Cústalle moito 

producir, 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

expositivos. 

Ocasionalmente, 

produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

expositivos. 

Normalmente, 

produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

expositivos. 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, 

de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

expositivos. 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

narrativos. 

Amosa 

bastantes 

problemas para 

producir, 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

narrativos. 

Amosa algúns 

problemas para 

producir, 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos narrativos. 

Adoito produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

narrativos. 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

narrativos. 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

Presenta 

bastantes 

problemas para 

producir, 

identificar e 

analizar a 

intención 

Presenta algúns 

problemas para 

producir, 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

Acotío produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 



as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

argumentativos. 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

argumentativos. 

estrutura formal 

e de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

argumentativos. 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

argumentativos. 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

argumentativos. 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

dialogados. 

Amosa 

bastantes 

problemas para 

producir, 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

dialogados. 

Amosa algúns 

problemas para 

producir, 

identificar e 

analizar a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

dialogados. 

Adoito produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

dialogados. 

Produce, 

identifica e 

analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal 

e de contido e 

as 

características 

lingüísticas dos 

textos 

dialogados. 

Planifica os 

escritos en 

función dunha 

orde predefinida 

e revisa o 

proceso de 

escritura con 

axuda de 

ferramentas 

dixitais. 

Cústalle moito 

planificar os 

escritos en 

función dunha 

orde predefinida 

e revisar o 

proceso de 

escritura con 

axuda de 

ferramentas 

dixitais. 

Presenta 

algunhas 

dificultades para 

planificar os 

escritos en 

función dunha 

orde predefinida 

e revisar o 

proceso de 

escritura con 

axuda de 

ferramentas 

dixitais. 

Habitualmente, 

planifica os 

escritos en 

función dunha 

orde predefinida 

e revisa o 

proceso de 

escritura con 

axuda de 

ferramentas 

dixitais. 

Planifica os 

escritos en 

función dunha 

orde predefinida 

e revisa o 

proceso de 

escritura con 

axuda de 

ferramentas 

dixitais. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 



apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

 

 

 Estruturación 

dos 

coñecementos 

- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

- Libro do 

Alumno 

 

 

BLOQUE 2: SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

 

Unidade 1: A diversidade lingüística 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 
 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

A comunicación escrita 

no ámbito académico. 

 

Comprensión, produción 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

3. Extraer información de 

textos orais e audiovisuais 

dos medios de 

comunicación, recoñecendo 

a intención comunicativa, o 

tema, a estrutura do contido, 

identificando os trazos 

propios do xénero 

xornalístico, os recursos 

verbais e non verbais 

utilizados e valorando de 

forma crítica a súa forma e o 

seu contido. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1. Desenvolver por escrito un 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

3.2. Analiza os recursos verbais e 

non verbais utilizados polo emisor 

dun texto oral ou audiovisual 

valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. (CCL e 

CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un 

tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e 

gramatical. (CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 



e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 
Diversidade lingüística no 

mundo, en Europa e na 

Península Ibérica. 

 
A lusofonía. 

 
Multilingüismo e 
plurilingüismo. Lingua 
minoritaria e lingua 
minorizada. Conflito 
lingüístico e diglosia. 
Ecolingüismo. 

tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
empregando distintas 
estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, 
causa-consecuencia, 
ordenación cronolóxica…), e 
utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás 
condicións da situación 
comunicativa. 
 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 

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. 

Información e a Comunicación 

para documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando. (CD e CAA) 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

2.1. Describe a diversidade 

lingüística no mundo, en 

Europa e na Península Ibérica. 

(CCL, CSC e CCEC) 

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 e CCEC) 

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 e 

CCEC) 

 

 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

Presenta 

dificultades para 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

Analiza 

adecuadamente 

os recursos 

verbais e non 

verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 



forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta 

algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Describe a 

diversidade 

lingüística no 

mundo, en 

Europa e na 

Península 

Ibérica. 

Cústalle moito 

describir a 

diversidade 

lingüística no 

mundo, en 

Europa e na 

Península 

Ibérica. 

Ten algunhas 

dificultades para 

describir a 

diversidade 

lingüística no 

mundo, en 

Europa e na 

Península 

Ibérica. 

Adoito, 

describe a 

diversidade 

lingüística no 

mundo, en 

Europa e na 

Península 

Ibérica. 

Describe a 

diversidade 

lingüística no 

mundo, en 

Europa e na 

Península 

Ibérica. 

Determina o 

papel da 

lusofonía nas 

linguas do 

mundo no 

século XXI e a 

súa 

importancia 

cultural e 

económica 

Determina o 

papel da 

lusofonía nas 

linguas do 

mundo no 

século XXI e a 

súa 

importancia 

cultural e 

económica 

Determina o 

papel da 

lusofonía nas 

linguas do 

mundo no 

século XXI e a 

súa 

importancia 

cultural e 

económica 

Determina o 

papel da 

lusofonía nas 

linguas do 

mundo no 

século XXI e a 

súa 

importancia 

cultural e 

económica 

Determina o 

papel da 

lusofonía nas 

linguas do 

mundo no 

século XXI e a 

súa 

importancia 

cultural e 

económica 



desde a 

perspectiva 

galega. 

desde a 

perspectiva 

galega, con 

gran 

dificultade. 

desde a 

perspectiva 

galega, con 

algunhas 

dificultades. 

desde a 

perspectiva 

galega, con 

poucas 

dificultades. 

desde a 

perspectiva 

galega. 

Diferencia e 

explica os 

conceptos de 

multilingüismo, 

plurilingüismo, 

lingua 

minoritaria e 

lingua 

minorizada, 

conflito 

lingüístico e 

diglosia e 

describe os 

fundamentos 

do 

ecolingüismo. 

Ten problemas 

notorios para 

diferenciar e 

explicar os 

conceptos de 

multilingüismo, 

plurilingüismo, 

lingua 

minoritaria e 

lingua 

minorizada, 

conflito 

lingüístico e 

diglosia e 

describir os 

fundamentos 

do 

ecolingüismo. 

Presenta algúns 

problemas para 

diferenciar e 

explicar os 

conceptos de 

multilingüismo, 

plurilingüismo, 

lingua 

minoritaria e 

lingua 

minorizada, 

conflito 

lingüístico e 

diglosia e 

describir os 

fundamentos 

do 

ecolingüismo. 

Adoito, 

diferencia e 

explica os 

conceptos de 

multilingüismo, 

plurilingüismo, 

lingua 

minoritaria e 

lingua 

minorizada, 

conflito 

lingüístico e 

diglosia e 

describe os 

fundamentos 

do 

ecolingüismo. 

 

Diferencia e 

explica os 

conceptos de 

multilingüismo, 

plurilingüismo, 

lingua 

minoritaria e 

lingua 

minorizada, 

conflito 

lingüístico e 

diglosia e 

describe os 

fundamentos 

do 

ecolingüismo. 

 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 



adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

argumentativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

Unidade 2: A formación do galego 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 
 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

Comprensión e 

produción de textos 

orais. 

 

Bloque 2. 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

3. Extraer información de 

textos orais e audiovisuais 

dos medios de 

comunicación, recoñecendo 

a intención comunicativa, o 

tema, a estrutura do contido, 

identificando os trazos 

propios do xénero 

xornalístico, os recursos 

verbais e non verbais 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

3.2. Analiza os recursos verbais e 

non verbais utilizados polo emisor 

dun texto oral ou audiovisual 

valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. (CCL e 

CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. 



Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

A comunicación escrita 

no ámbito académico. 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 
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. 
 
Cultismos, semicultismos e 
patrimoniais e as familias 
léxicas irregulares. 

utilizados e valorando de 

forma crítica a súa forma e o 

seu contido. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1. Desenvolver por escrito un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
empregando distintas 
estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, 
causa-consecuencia, 
ordenación cronolóxica…), e 
utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás 
condicións da situación 
comunicativa. 
 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 

3.  Describir a historia da 

lingua do latín ao galego e 

distinguir os elementos 

constitutivos deste. 

4. Recoñecer os cultismos, 

semicultismos e palabras 

patrimoniais e citar 

exemplos, así como 

distinguir as familias léxicas 

irregulares e utilizalas 

correctamente. 

Ler e escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un 

tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica 

e gramatical. (CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando. (CD e CAA) 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

3.1. Describe a romanización e o 

nacemento das linguas romances. 

(CCL) 

3.2. Identifica e describe os diferentes 

elementos constitutivos do galego ao 

longo da historia (substrato, estrato e 

superestrato). (CCL e CSC) 

4.1. Recoñece os cultismos, 

semicultismos e palabras patrimoniais 

e cita algún exemplo. (CCL) 

4.2. Distingue as familias léxicas 

irregulares e utilízaas correctamente. 

(CCL) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos 

verbais e non 

verbais 

Presenta 

dificultades 

para analizar os 

recursos 

verbais e non 

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

Analiza 

adecuadamente 

os recursos 

verbais e non 

verbais utilizados 



oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

utilizados polo 

emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

verbais 

utilizados polo 

emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

polo emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade 

e corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade 

e corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta 

algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Describe a 

romanización e 

o nacemento 

das linguas 

romances. 

Cústalle moito 

describir a 

romanización e 

o nacemento 

das linguas 

romances. 

Ten algunhas 

dificultades 

para describir a 

romanización e 

o nacemento 

das linguas 

romances. 

Adoito describe a 

romanización e o 

nacemento das 

linguas 

romances. 

Describe a 

romanización e o 

nacemento das 

linguas 

romances. 

Identifica e 

describe os 

diferentes 

elementos 

constitutivos do 

galego ao longo 

da historia 

(substrato, estrato 

e superestrato). 

Ten moitas 

dificultades 

para identificar e 

describir os 

diferentes 

elementos 

constitutivos do 

galego ao longo 

da historia 

(substrato, 

estrato e 

Ten algunhas 

dificultades 

para identificar e 

describir os 

diferentes 

elementos 

constitutivos do 

galego ao longo 

da historia 

(substrato, 

estrato e 

Habitualmente, 

identifica e 

describe os 

diferentes 

elementos 

constitutivos do 

galego ao longo da 

historia (substrato, 

estrato e 

superestrato). 

Identifica e 

describe os 

diferentes 

elementos 

constitutivos do 

galego ao longo da 

historia (substrato, 

estrato e 

superestrato). 



superestrato). superestrato). 

Recoñece os 

cultismos, 

semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e cita 

algún exemplo. 

Recoñece os 

cultismos, 

semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e 

cita algún 

exemplo, pero 

con moitas 

dificultades. 

Recoñece os 

cultismos, 

semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e 

cita algún 

exemplo, pero 

con algunhas 

dificultades. 

Adoito recoñece 

os cultismos, 

semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e cita 

algún exemplo. 

Recoñece os 

cultismos, 

semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e cita 

algún exemplo. 

Distingue as 

familias léxicas 

irregulares e 

utilízaas 

correctamente. 

Cústalle moito 

distinguir as 

familias léxicas 

irregulares e 

utilizalas 

correctamente. 

Ten moitas 

dificultades 

para distinguir as 

familias léxicas 

irregulares e 

utilizalas 

correctamente. 

Habitualmente, 

distingue as 

familias léxicas 

irregulares e 

utilízaas 

correctamente. 

Distingue as 

familias léxicas 

irregulares e 

utilízaas 

correctamente. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do • Compleción de mapa - Libro do 



coñecemento e 

avaliación 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

argumentativo. 

 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

Unidade 3: O galego desde o século VIII ata 1916 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. 

Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

Comprensión e produción 

de textos orais. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

 

A comunicación escrita 

no ámbito académico. 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

3. Extraer información de 

textos orais e audiovisuais 

dos medios de 

comunicación, recoñecendo 

a intención comunicativa, o 

tema, a estrutura do contido, 

identificando os trazos 

propios do xénero 

xornalístico, os recursos 

verbais e non verbais 

utilizados e valorando de 

forma crítica a súa forma e o 

seu contido. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1. Desenvolver por escrito 
un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
empregando distintas 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

3.2. Analiza os recursos verbais e 

non verbais utilizados polo emisor 

dun texto oral ou audiovisual 

valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. (CCL e 

CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un 

tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica 

e gramatical. (CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 



Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 
Historia da lingua: o 
galego antigo (Idade 
Media), emerxencia e 
declive, características 
lingüísticas, contexto 
histórico e cultural, e 
situación 
sociolingüística. 
 
Historia da lingua: 
galego medio; dialecta- 
lización da lingua 
(séculos XVI, XVII e 
XVIII); contexto 
histórico e cultural; 
situación 
sociolingüística e 
características 
lingüísticas. 
 
Historia da lingua: 
galego moderno (desde 
o século XIX ata 1916); 
contexto histórico e 
cultural; situación 
sociolingüística e 
características 
lingüísticas. 

estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, 
causa-consecuencia, 
ordenación cronolóxica…), e 
utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás 
condicións da situación 
comunicativa. 
 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 

5. Identificar e describir as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego antigo, 

o seu contexto e identificalo en 

textos. 

 

6. Distinguir as características 

lingüísticas fundamentais do 

galego medio (séculos XVI, 

XVII e XVIII), describir o seu 

contexto e identifi- calo en 

textos. 

 

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 

individuais e/ou en grupo nos 

que se describan e analicen 

textos anteriores a 1916. 

organizando. (CD e CAA) 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

5.1. Identifica e describe as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego antigo. ( 

CCL) 

5.2. Describe o contexto histórico e 

cultural do galego antigo así como a 

súa situación sociolingüística. (CCL e 

CSC) 

5.3. Identifica o galego antigo en 

documentos non literarios e literarios. 

(CCL) 

6.1. Distingue as características 

lingüísticas fundamentais do galego 

medio (séculos XVI, XVII e XVIII), 

describe o seu contexto e identifícao 

en textos. (CCL) 

6.2. Describe o contexto histórico e 

cultural do galego medio así como a 

súa situación sociolingüística. (CCL e 

CSC) 

6.3. Analiza a repercusión desta 

etapa de dialectalización da lingua no 

desenvolvemento posterior do galego. 

(CCL e CSC) 

6.4. Identifica o galego medio en 

documentos non literarios e literarios. 

(CCL) 

7.1. Distingue as características 

lingüísticas fundamentais do galego 

moderno (desde o século XIX ata 

1916). (CCL) 

7.2. Describe o contexto histórico e 

cultural do galego moderno (desde o 

século XIX ata 1916) así como a súa 

situación sociolingüística. (CCL e 

CSC) 

7.3. Analiza a repercusión da etapa 

de nacemento do galego moderno 

(desde o século XIX ata 1916) no 

desenvolvemento posterior da lingua. 

(CCL e CSC) 

7.4. Identifica o galego moderno 

(desde o século XIX ata 1916) en 



documentos non litera- rios e 

literarios). (CCL) 

7.5. Elabora traballos de xeito 

individual e/ou en grupo nos que se 

describen e analizan textos anteriores 

a 1916. (CCL) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

Presenta 

dificultades para 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

Analiza os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

Analiza 

adecuadamente 

os recursos 

verbais e non 

verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o 

seu contido. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta 

algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 



organizando. 

  

organizando. 

Identifica e 

describe as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego antigo. 

Cústalle moito 

identificar e 

describir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego antigo. 

Ten algunhas 

dificultades para 

identificar e 

describir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

gal. antigo. 

Adoito identifica 

e describe as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego antigo. 

Identifica e 

describe as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego antigo. 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego antigo 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego antigo 

así como a súa 

situación 

sociolingüística, 

con gran 

dificultade. 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego antigo 

así como a súa 

situación 

sociolingüística 

con algunhas 

dificultades. 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego antigo 

así como a súa 

situación 

sociolingüística 

con poucas 

dificultades. 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego antigo 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Identifica o 

galego antigo en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Cústalle moito 

identificar o 

galego antigo en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Presenta 

algunhas 

dificultades para 

identificar o 

galego antigo en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Habitualmente, 

identifica o 

galego antigo en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Identifica o 

galego antigo en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII), 

describe o seu 

contexto e 

identifícao en 

textos. 

Amosa 

dificultades 

notorias para 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII), 

describir o seu 

contexto e 

identificalo en 

textos. 

Amosa algunhas 

dificultades para 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII), 

describir o seu 

contexto e 

identificalo en 

textos. 

Normalmente, 

distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII), 

describe o seu 

contexto e 

identifícao en 

textos. 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII), 

describe o seu 

contexto e 

identifícao en 

textos. 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego medio 

así como a súa 

situación 

Presenta 

problemas 

importantes para 

describir o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

Presenta algúns 

problemas para 

describir o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego medio 

Normalmente, 

describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego medio 

así como a súa 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego medio 

así como a súa 

situación 



sociolingüística. galego medio 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

situación 

sociolingüística. 
sociolingüística. 

Analiza a 

repercusión 

desta etapa de 

dialectalización 

da lingua no 

desenvolvement

o posterior do 

galego. 

Cústalle moito 

analizar a 

repercusión 

desta etapa de 

dialectalización 

da lingua no 

desenvolvement

o posterior do 

galego. 

Ocasionalmente, 

analiza a 

repercusión 

desta etapa de 

dialectalización 

da lingua no 

desenvolvement

o posterior do 

galego. 

Adoito, analiza a 

repercusión 

desta etapa de 

dialectalización 

da lingua no 

desenvolvement

o posterior do 

galego. 

Analiza a 

repercusión 

desta etapa de 

dialectalización 

da lingua no 

desenvolvement

o posterior do 

galego. 

Identifica o 

galego medio en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Amosa 

dificultades 

notorias para 

identificar o 

galego medio en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Amosa algunhas 

dificultades para 

identificar o 

galego medio en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Habitualmente, 

amosa 

dificultades 

notorias para 

identificar o 

galego medio en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Amosa 

dificultades 

notorias para 

identificar o 

galego medio en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916). 

Presenta 

problemas 

importantes para 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916). 

Presenta algúns 

problemas para 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916). 

Acotio, distingue 

as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916). 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916). 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Cústalle moito 

describir o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Ocasionalmente, 

describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Normalmente, 

describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Describe o 

contexto 

histórico e 

cultural do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Analiza a 

repercusión da 

etapa de 

nacemento do 

galego moderno 

(desde o século 

Amosa 

dificultades 

notorias para 

analizar a 

repercusión da 

etapa de 

Amosa algunhas 

dificultades para 

analizar a 

repercusión da 

etapa de 

nacemento do 

Adoito, analiza a 

repercusión da 

etapa de 

nacemento do 

galego moderno 

(desde o século 

Analiza a 

repercusión da 

etapa de 

nacemento do 

galego moderno 

(desde o século 



XIX ata 1916) no 

desenvolvement

o posterior da 

lingua. 

nacemento do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) no 

desenvolvement

o posterior da 

lingua. 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) no 

desenvolvement

o posterior da 

lingua. 

XIX ata 1916) no 

desenvolvement

o posterior da 

lingua. 

XIX ata 1916) no 

desenvolvement

o posterior da 

lingua. 

Identifica o galego 

moderno (desde o 

século XIX ata 

1916) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Cústalle moito 

identificar o 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Ten algunhas 

dificultades para 

identificar o 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Habitualmente, 

identifica o galego 

moderno (desde o 

século XIX ata 

1916) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Identifica o galego 

moderno (desde o 

século XIX ata 

1916) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Elabora traballos 

de xeito individual 

e/ou en grupo nos 

que se describen 

e analizan textos 

anteriores a 1916. 

Elabora traballos 

de xeito individual 

e/ou en grupo nos 

que se describen 

e analizan textos 

anteriores a 1916, 

con gran 

dificultade. 

Elabora traballos 

de xeito individual 

e/ou en grupo nos 

que se describen 

e analizan textos 

anteriores a 1916, 

con algunha 

dificultade. 

Adoito, elabora 

traballos de xeito 

individual e/ou en 

grupo nos que se 

describen e 

analizan textos 

anteriores a 1916. 

Elabora traballos 

de xeito individual 

e/ou en grupo nos 

que se describen 

e analizan textos 

anteriores a 1916. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

- Libro do 

Alumno 



completar, resolver, analizar 

etc. 

 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

argumentativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento 

sobre léxico, 

semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación 
relacionadas co léxico, a 
semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

 

BLOQUE 3: LITERATURA 
 

Unidade 1: Teoría literaria 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

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. 
 
Definición de "literatura 
galega de tradición oral" 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

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. 

 

2. Definir "literatura galega de 

tradición oral" e as súas 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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) 

1.2. Compara textos de diferentes 

xéneros, caracterizándoos a partir dos 

seus trazos formais e estruturais 

definitorios. (CCL) 

1.3. Adscribe á súa época autores/as e 

textos destacados da historia da 



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. 

principais concrecións 

xenéricas, historiar a súa 

vitalidade e mais as principais 

manifestacións e compilacións 

nos diferentes períodos 

históricos ata a actualidade. 

literatura gale- ga. (CCL) 

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) 

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) 

 

 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

Cústalle moito 

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. 

Ten algunhas 

dificultades para 

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. 

Adoito, 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. 

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. 

Compara textos 

de diferentes 

xéneros, 

caracterizándoos 

a partir dos seus 

trazos formais e 

estruturais 

definitorios. 

Amosa moitas 

dificultades para 

comparar textos 

de diferentes 

xéneros, 

caracterizándoos 

a partir dos seus 

trazos formais e 

estruturais 

definitorios. 

Amosa algunhas 

dificultades para 

comparar textos de 

diferentes xéneros, 

caracterizándoos a 

partir dos seus 

trazos formais e 

estruturais 

definitorios. 

Habitualmente, 

compara textos de 

diferentes 

xéneros, 

caracterizándoos 

a partir dos seus 

trazos formais e 

estruturais 

definitorios. 

Compara textos 

de diferentes 

xéneros, 

caracterizándoos 

a partir dos seus 

trazos formais e 

estruturais 

definitorios. 

Adscribe á súa 

época autores/as 

e textos 

destacados da 

historia da 

Adscribe á súa 

época autores/as 

e textos 

destacados da 

historia da 

Adscribe á súa 

época autores/as e 

textos destacados 

da historia da 

literatura, con 

Normalmente, 

adscribe á súa 

época autores/as 

e textos 

destacados da 

Adscribe á súa 

época autores/as 

e textos 

destacados da 

historia da 



literatura. literatura, con 

gran dificultade. 
algunhas 

dificultades. 
historia da 

literatura. 
literatura. 

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. 

Cústalle moito 

definir "literatura 

galega de 

tradición oral" e 

as súas principais 

concrecións 

xenéricas, 

concretar a 

historia da súa 

vitalidade e mais 

as principais 

manifestacións e 

compilacións nos 

diferentes 

períodos 

históricos ata a 

actualidade. 

Ocasionalmente, 

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. 

Habitualmente, 

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. 

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. 

Le e comenta 

textos dos 

diferentes xéneros 

da literatura 

galega de 

tradición oral e 

identifica os seus 

principais trazos 

formais, 

estruturais e 

temáticos. 

Le e comenta 

textos dos 

diferentes xéneros 

da literatura 

galega de 

tradición oral e 

identifica os seus 

principais trazos 

formais, 

estruturais e 

temáticos, con 

gran dificultade. 

Le e comenta 

textos dos 

diferentes xéneros 

da literatura galega 

de tradición oral e 

identifica os seus 

principais trazos 

formais, estruturais 

e temáticos, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, le e 

comenta textos 

dos diferentes 

xéneros da 

literatura galega 

de tradición oral e 

identifica os seus 

principais trazos 

formais, 

estruturais e 

temáticos. 

Le e comenta 

textos dos 

diferentes xéneros 

da literatura 

galega de 

tradición oral e 

identifica os seus 

principais trazos 

formais, 

estruturais e 

temáticos. 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Non é capaz de 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra 

dificultades para 

argumentar con 

rigor o seu propio 

xuízo crítico. 

 

Mostra algunha 

dificultade para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 



Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, 

resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de 

avaliación a partir dun 
texto de Francisco 
Castro. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

 

Unidade 2: Idade Media I 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 
 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

 

Bloque 5. Educación literaria 

3.1. Identifica, analiza e describe 

a literatura medieval: 



A literatura medieval: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística das 
súas orixes. 
 
Definición das 
características 
principais da literatura 
medieval. 
 
Análise da lírica 
profana: a cantiga de 
amigo. 
 
Lectura de textos 
significativos da 
literatura medieval, 
identificación das súas 
característi-cas 
temáticas e formais e 
relación destas co 
contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais 
o xénero ao que 
pertencen. 

3. Identificar, analizar e 

describir a literatura 

medieval: contextualizar 

sociohistórica e socio-

lingüisticamente as súas 

orixes, definir as carac- 

terísticas 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. 

 

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. 

contextualiza sociohistórica e 

sociolingüisticamente as súas 

orixes, define as características 

principais e analiza a lírica 

profana: a cantiga de amigo. 

(CCL) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amigo. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amigo, con gran 

dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amigo, con 

algunhas 

Adoito, 

identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amigo. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amigo. 



dificultades.  

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

  

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico, 

con moitos 

problemas. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 

le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, 

pero non 

consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Non é capaz de 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra 

dificultades para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra algunha 

dificultade para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 



apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, 

resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de 

avaliación a partir 
dunha cantiga de 
amigo de Don Dinís. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

 

Unidade 3: Idade Media II 

 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

A literatura medieval: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística das 
súas orixes. 
 
Definición das 
características 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

3. Identificar, analizar e 

describir a literatura 

medieval: contextualizar 

sociohistórica e socio-

lingüisticamente as súas 

orixes, definir as carac- 

 

Bloque 5. Educación literaria 

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: a cantiga de amor e a 

cantiga de escarnio e maldicir. 



principais da literatura 
medieval. 
 
Análise da lírica 
profana: a cantiga de 
amor e a cantiga de 
escarnio e maldicir. 
 
Lectura de textos 
significativos da 
literatura medieval, 
identificación das súas 
característi-cas 
temáticas e formais e 
relación destas co 
contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais 
o xénero ao que 
pertencen. 

terísticas 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. 

 

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. 

(CCL) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amor e a 

cantiga de 

escarnio e 

maldicir. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amor e a 

cantiga de 

escarnio e 

maldicir, con 

gran 

dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amor e a 

cantiga de 

escarnio e 

maldicir, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, 

identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amor e a 

cantiga de 

escarnio e 

maldicir. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: a 

cantiga de 

amor e a 

cantiga de 

escarnio e 

maldicir. 

 



Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

  

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

, con moitos 

problemas. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

, con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 

le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, 

pero non 

consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Non é capaz de 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra 

dificultades para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra algunha 

dificultade para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 



apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de 

avaliación a partir 
dunha cantiga de amor 
de Fernán Gonçálvez de 

Seabra. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

 

Unidade 4: Idade Media III 

 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

A literatura medieval: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística das 
súas orixes. 
 
Definición das 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

3. Identificar, analizar e 

describir a literatura 

medieval: contextualizar 

sociohistórica e socio-

lingüisticamente as súas 

orixes, definir as carac-

 

Bloque 5. Educación literaria 

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: os xéneros menores; a 

lírica relixiosa e a prosa 



características 
principais da literatura 
medieval. 
 
Análise da lírica 
profana: os xéneros 
menores; da lírica 
relixiosa e da prosa 
medieval. 
 
Lectura de textos 
significativos da 
literatura medieval, 
identificación das súas 
característi-cas 
temáticas e formais e 
relación destas co 
contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais 
o xénero ao que 
pertencen. 

terísticas 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. 

 

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. 

medieval. (CCL) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: os 

xéneros 

menores; a 

lírica relixiosa 

e a prosa 

medieval. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: os 

xéneros 

menores; a 

lírica relixiosa 

e a prosa 

medieval, con 

gran 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: os 

xéneros 

menores; a 

lírica relixiosa 

e a prosa 

medieval., con 

algunhas 

Adoito, 

identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: os 

xéneros 

menores; a 

lírica relixiosa 

e a prosa 

medieval. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura 

medieval: 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente as súas 

orixes, define 

as 

características 

principais e 

analiza a lírica 

profana: os 

xéneros 

menores; a 

lírica relixiosa 

e a prosa 

medieval. 



dificultade. dificultades.  

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

  

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

, con moitos 

problemas. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

, con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 

le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, 

pero non 

consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

Non é capaz de 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

Mostra 

dificultades para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

Mostra algunha 

dificultade para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 



apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, 

resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñe-cemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 

• Actividades de 
avaliación a partir dun 
texto de Anxo Tarrío 
sobre a prosa 
medieval. 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

 

Unidade 5: Os séculos XVI a XVIII 

 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

A literatura do galego 
medio (séculos XVI, 
XVII e XVIII): 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística da 
produción desta etapa, 
e descrición e análise 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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 

 

Bloque 5. Educación literaria 

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. 



das obras e os/as 
autores/as principais. 
 
Lectura de textos 
significativos da 
literatura do galego 
medio, identificación 
das súas ca-
racterísticas temáticas 
e formais e relación co 
contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que 
pertencen. 

e os/as autores/as 

principais. 

 

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. 

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. 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII): 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción 

desta etapa, e 

describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII): 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción 

desta etapa, e 

describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais., con 

gran 

dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

litera- tura do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII): 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción 

desta etapa, e 

describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, 

identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII): 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción 

desta etapa, e 

describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

galego medio 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII): 

contextualiza 

sociohistórica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción 

desta etapa, e 

describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais. 

  Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Habitualmente, 

le e comenta 

textos 

representativos 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 



galego medio, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

  

galego medio, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

, con moitos 

problemas. 

galego medio, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

, con algúns 

problemas. 

da literatura 

medieval, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

galego medio, 

caracterízaos 

formal, 

estrutural e 

tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico 

e 

sociolingüístico

. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, 

pero non 

consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Non é capaz de 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

Mostra 

dificultades para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

Mostra algunha 

dificultade para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 



- Consulta de ligazóns en 

Internet 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, 

resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de 

avaliación a partir do 
Soneto (a Filida) de 
Xosé Andrés Cornide 
Saavedra. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

Unidade 6: O Rexurdimento I 

 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

A literatura do 
Rexurdimento: 
contextuali-zación 
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. 
Lectura de textos 
significativos dos/das 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

7. Identificar, analizar e 

describir a literatura do 

Rexurdimento: contextualizar 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente a 

produción do Prerrexur- 

dimento e o Rexurdimento 

pleno ata 1916 e describir e 

analizar as obras e os/as 

autores/as principais deste 

período. 

 

 

Bloque 5. Educación literaria 

7.1. Identifica, analiza e describe a 

literatura do Rexurdimento: 

contextualiza sociohistó- rica 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) 

8.1. Le e comenta textos 

representativos da literatura do 

Rexurdimento (tanto do Prerre- 

xurdimento como do Rexurdimento 

pleno e a literatura de comezos do 

século XX ata 1916), caracterízaos 

formal, estrutural e tematicamente e 



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. 
 

 

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. 

 

ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico. 

(CCL) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período, 

con gran 

dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período, 

con algunhas 

dificultades. 

Adoito, 

identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

Le e comenta 

textos 

representativos 

Le e comenta 

textos 

representativos 

Habitualmente, 

le e comenta 

textos 

Le e comenta 

textos 

representativos 



da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

.  

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

, con moitos 

problemas. 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

, con algúns 

problemas. 

representativos 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

. 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, 

pero non 

consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Non é capaz de 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra 

dificultades para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra algunha 

dificultade para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 



INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, 

resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de 

avaliación a partir dun 
poema de Manuel 
Murguía. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

Unidade 7: O Rexurdimento II 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 
 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

7. Identificar, analizar e 

 

Bloque 5. Educación literaria 

7.1. Identifica, analiza e describe a 

literatura do Rexurdimento: 

contextualiza sociohistó- rica e 



A literatura do 
Rexurdimento: 
contextuali-zación 
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. 
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. 
 

 

describir a literatura do 

Rexurdimento: contextualizar 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente a 

produción do Prerrexur- 

dimento e o Rexurdimento 

pleno ata 1916 e describir e 

analizar as obras e os/as 

autores/as principais deste 

período. 

 

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. 

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) 

8.1. Le e comenta textos 

representativos da literatura do 

Rexurdimento (tanto do Prerre- 

xurdimento 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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 

Adoito, 

identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistó-rica 

e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdime

nto e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 

e describe e 



analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período. 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período, 

con gran 

dificultade. 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período, 

con algunhas 

dificultades. 

e describe e 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período. 

analiza as 

obras e os/as 

autores/as 

principais 

deste período. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

.  

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

, con moitos 

problemas. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

, con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 

le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da literatura do 

Rexurdimento 

(tanto do 

Prerre- 

xurdimento 

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

. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas. 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, 

pero non 

consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Non é capaz de 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra 

dificultades para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Mostra algunha 

dificultade para 

argumentar con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 

Argumenta con 

rigor o seu 

propio xuízo 

crítico. 

 



 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización 

e exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos 

previos, Rutina de pensamento 

e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 
- Lectura e análise de textos 

expositivos sobre os contidos 

da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas 

adquiridas 

- Consulta de ligazóns en 

Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 
- Realización das actividades 

propostas: ler, definir, expor, 

argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, 

resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de 

avaliación a partir do 
poema A Rosalía de 
Manuel Curros 
Enríquez. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre 
aspectos motivadores 
relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

 

 

 



SECUENCIACIÓN QUE SE PROPÓN (POR BLOQUES): 

AVALIACIÓN LINGUA COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

LITERATU 

RA 

SOCIOLINGÜíSTICA 

1ª UNIDADES 1 E 2  O TEXTO 

 COHERENCIA E 

COHESIÓN 

 MODALIDADE 

DISCURSIVA E 

SECUENCIA 

DOMINANTE 

UNIDADES 

1, 2 E 3 

UNIDADE 1 

2ª UNIDADES 3 E 4  TEXTO 

NARRATIVO  

 TEXTO 

DESCRITIVO 

UNIDADES 4 

E 5 

UNIDADE 2 

3ª  UNIDADE 5 

 REPASO DAS 

ANTERIORES  

 TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

UNIDADES 6 

E 7 

UNIDADE 3 

 

Obras de lectura obrigatoria e cadansúas avaliacións. 

1.- Ollos de auga; Domingo Villar. Galaxia 

2 e 3.- A memoria da choiva, Pedro Feijoo. Xerais 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Realizarase polo menos un exame por avaliación.  

Nos exames solicitarase: 

 Resposta a preguntas 

 Test 

 Elaboración e/ou corrección de diferentes textos escritos 

Traballos individuais ou en 

grupo (en caso de que  o 

profesor  os determine) 

O profesor dará as directrices. Terase en conta: 

 Presentación 

 Profundización sobre o tema axeitada ao nivel 

 bibliografía 

Probas orais (se as houber, 

decidiríao o profesor de aula) 

Exposición do traballo previamente realizado 

Probas que determine o profesor sobre diversos temas. 

Traballo na aula  Realización e corrección de actividades, tanto orais como escritas, de 

comprensión, resume e análise dos contados de cada tema. 



Observación e rexistro Observación sistemática da vida na aula, valorando o grao de 

participación, o esforzo realizado, o interese e as implicacións nas tarefas 

diarias, os intercambios e intervención orais, as exposición de información 

específicas, etc. 

Os traballos e exercicios que se realicen deberán ser presentados na data 

indicada. 

Só se repetirá un exame ao alumno que faltase a el se as causas da 

ausencia quedan suficiente e formalmente xustificadas. 

 

 
 
 

 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DE EXAMES E TRABALLOS 

Nas devanditas probas, teranse en conta os seguintes aspectos: 

 Exposición coherente de ideas 

 Uso de léxico adecuado. 

 Coherencia e cohesión. 

 Aspectos formais: ortografía, caligrafía , marxes, … 

Considerarase motivo suficiente para baixar a nota: 

 As expresións incorrectas e a falta de adecuación e organización (anacolutos, frases 

inacabadas, contradicións, …) 

 Non identificar correctamente o tema dun texto ou a idea principal. 

 Non desenvolver suficientemente os contidos das cuestión teóricas. 

 Non presentar o exame ou traballo de forma lexíbel, limpa, con boa ortografía, 

marxes, portada, en folios sen raiar, … Por este apartado poderanse descontar ata 

dous puntos da nota obtida. 

 

Como complemento ao artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de copia dun 

alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea implicado el ou 

outras persoas, será conduta gravemente praxudicial par a a convivencia do Centro”, este 

Departamento puntualiza:  

 Que se un alumno copia, a nota do exame será de 0 (cero puntos), e a súa 

cualificación mesa avaliación será asemade 0. Se esa proba corresponde á terceira 

avaliación ou ao exame final de xuño, o alumno deberá recuperar a asignatura en 

setembro. 

 Dados os sofisticados medios que poden ser empregados para a copia, se no 

transcurso da corrección se constatase e comprobase que o alumno copiou, isto 

traerá consigo a anulación da proba ao alumno ou alumnos que interviñesen. 

 Se a corrección da proba suxirise ao profesor algunha dúbida, este poderá requirir ao 

alumno toda clase de aclaracións a respecto do contido da mesma. 



 Asemade, a falta de asistencia a clase nun total de nove sesións suporá a perda do 

dereito a avaliación continua nesta materia. 

 

- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

Con carácter xeral, realizarase unha  proba escrita por avaliación, sen que isto obste para a 

realización  doutras probas, se o profesor da aula así o dispón. As probas cualificaranse de 0 

a 10 puntos, e indicarase a ponderación de cada unha das preguntas.  

Poderase descontar ata dous puntos da cualificación obtida por erros relacionados cos 

seguintes aspectos: 

 Carencias na presentación correcta do exame. 

 Emprego de rexistros vulgares ou coloquiais da lingua. 

 Carencias na orde lóxica da información o una estructura dos párrafos. 

 Erros graves na puntuación ou no uso dos conectores. 

 Erros na orde lóxica das oracións. 

 Erros continuados no uso das normas ortográficas (cada erro descontará 0,10 da nota 

obtida). Aos alumnos estranxeiros cunha boa disposición cara á asignatura e  cuxo 

dereito a exención na cualificación veña de expirar,  non se lles aplicará o mesmo 

desconto por faltas de ortografía. Nestes casos, valorarase o progreso do alumno e 

farase un redondeo, sen cuantificar nin penalizar o número exacto de faltas. 

Ademais, terase en conta o interese, a  actitude, as faltas de puntualidade e/ou asistencia 

inxustificadas, a implicación responsable no traballo da aula, a realización das actividades 

propostas para a casa, e o resultado das preguntas ou das probas para o control da 

realización das obras de lectura obrigatoria. 

As ponderacións por bloques serán como segue: 

 

LINGUA 

E 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA LECTURAS 

50% 30% 10% 10% 

 

Se así o determina o profesor, os alumnos cuxa cualificación sexa insuficiente poderán realizar 

un exame de recuperación por avaliación. 

 

 



Recuperación final 

Realizarase un exame final en xuño para aqueles alumnos que non superasen a materia.  

Considerarase que deben realizar tal proba os alumnos cuxa nota media non sexa igual ou 

superior a cinco puntos e asemade non superasen a(s) proba(s) realizadas durante a terceira 

avaliación.  

Este exame poderá ser de toda a materia ou só das partes non superadas, e versará sobre os 

contidos impartidos nas tres avaliacións 

Terán dereito a unha proba final de toda a asignatura os alumnos que perdesen o dereito á 

avaliación continua. 

A nota correspondente á avaliación ordinaria de xuño será a suma da media das tres 

avaliacións ata nove puntos. O punto restante ata a máxima nota, dez, obterase a través das 

probas de lectura obrigatoria que se realizarán ao longo do curso. 

 Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a asignatura na convocatoria de xuño, terán que presentarse ao 

exame de setembro. Os criterios de avaliación para este exame serán os mesmos que para 

calquera outro que se realice durante o curso. 

Falta aos exames 

Só se repetirá o exame ao alumno que xustifique formal e suficientemente a súa ausencia da 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

 



 

 
2º BACHARELATO 

 

 

Distribución das unidades no libro do alumno Lingua e Literatura 2 da editorial EDEBÉ-
Rodeira cuxo uso decidiu recomendar este ano o Departamento de Lingua e Literatura Galegas 
do noso centro. 

 

 

BLOQUE 1: LINGUA 

Unidade 1. Fonoloxía e fonética. 

Unidade 2. Sintaxe I. 

Unidade 3. Sintaxe II. 

Unidade 4. O léxico do galego. 

Unidade 5. Relacións e unidades semánticas. 

 

BLOQUE 2: SOCIOLINGÜÍSTICA 

Unidade 1. As variedades dialectais. 

Unidade 2 O galego nos séculos XX e XXI. 

Unidade 3. O galego estándar. 

 
BLOQUE 3: LITERATURA 

Unidade 1. A poesía do primeiro terzo do s. XX. 
Unidade 2. A prosa do primeiro terzo do s. XX. 

Unidade 3. O teatro do primeiro terzo do s. XX. 

Unidade 4. A poesía de 1936 a 1976. 

Unidade 5: A prosa de 1936 a 1976. 

Unidade 6. O teratro de 1936 a 1976. 

Unidade 7. A literatura actual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Unidade 1: Fonoloxía e fonética 

 
1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral: falar e escoitar 

 

Comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos orais e 

audiovisuais de natureza 

diver- sa. 

 

Desenvolvemento das 

habilidades de escoita 

activa, cunha actitude de 

interese, de cooperación e 

de respecto. 

 

Participación nas 

producións orais cunha 

fonética e prosodia 

correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude crítica 

ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

Bloque 1. Comunicación 

oral: falar e escoitar 

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. 

 

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. 

 

11. Participar oralmente 

cunha fonética e prosodia 

correcta, valorar esta 

pronuncia e amosar unha 

actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e 

escoitar 

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) 

 

1.2. Recolle as ideas fundamentais e 

secundarias en resumos, esquemas ou 

mapas conceptuais. (CCL) 

 

1.3. Interpreta, reflexiona e emite 

xuízos críticos sobre discursos orais de 

distinta natureza. (CAA) 

 

4.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. (CCL) 

 

4.2. Coñece e aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral e 

respecta as opinións alleas. (CSC e CAA) 



 

A comunicación escrita no 

ámbito académico. 

Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

 
Pronuncia correcta dos 
fonemas propios do galego e 
das transformacións fonéticas 
que se dan nas palabras ao 
longo da cadea falada. 

asociar a ela. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de 

textos expositivos e 

argumentativos de tema 

especializado discriminando 

a información relevante e 

accesoria e utilizando a 

lectura como un medio de 

adquisición de 

coñecementos. 

 

4. Realizar traballos de 

investigación sobre temas do 

currículo ou da actualidade 

social, científica ou cultural 

planificando a súa 

realización, obtendo a 

información de fontes 

diversas e utilizando as 

Tecnoloxías da Información e 

a Comunicación para a súa 

realización, avaliación e 

mellora. 

 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

 

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. 

 

 

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. (CCL, CSC 

e CSIEE) 

 

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 e CAA) 

 

11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da lingua 

galega. (CCL e CSC) 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 

escribir 

2.1. Comprende textos escritos de 

carácter expositivo de tema 

especializado, propios do ámbito 

académico ou de divulgación científica 

e cultural, identificando o tema e a 

estrutura. (CCL) 

4.1. Realiza traballos de investigación 

planificando a súa realización, fixando 

os seus propios obxectivos, organizando 

a información en función dunha orde 

predefinido, revisando o proceso de 

escritura para mellorar o produto final e 

chegando a conclusións persoais. (CCL e 

CAA) 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

documentarse, consultando fontes 

diversas, avaliando, contrastando, 

seleccionando e organizando. (CD e 

CAA) 



Bloque 3. Funcionamento da lingua 

1.1. Define e identifica os fonemas 

vocálicos e consonánticos da lingua 

galega. (CCL, CAA, CCEC) 

1.2. Valora as normas fonéticas como medio 

para facilitar a comunicación eficaz. (CCL e 

CCEC) 

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 e CAA) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Axusta a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Mostra 

importantes 

dificultades para 

axustar a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa. 

Mostra algunhas 

dificultades para 

axustar a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa. 

Habitualmente, 

axusta a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa.  

Sempre axusta a 

súa expresión 

verbal ás 

condicións da 

situación 

comunicativa 

respectando o 

principio de 

adecuación.  

Analiza os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

Presenta 

dificultades para 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

Analiza os recursos 

verbais e non 

verbais utilizados 

polo emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

crítica a súa forma 

e o seu contido. 

 

Analiza 

adecuadamente os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou audiovisual 

valorando de 

forma crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

Comprende 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

comprender 

Comprende 

parcialmente 

algúns textos 

escritos de 

Comprende a 

maioría de textos 

escritos de 

carácter expositivo 

Comprende 

correctamente 

textos escritos de 

carácter expositivo 



tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a 

estrutura. 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

de tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

de tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a estrutura. 

Realiza traballos 

de investigación 

planificando a súa 

realización, 

fixando os seus 

propios 

obxectivos, 

organizando a 

información en 

función dunha 

orde predefinida, 

revisando o 

proceso de 

escritura para 

mellorar o 

produto final e 

chegando a 

conclusións 

persoais.  

 

Mostra 

dificultades para 

realizar traballos 

de investigación 

de maneira 

autónoma.  

Realiza traballos 

de investigación, 

pero presenta 

dificultades para 

planificar e 

revisar o proceso 

de escritura. 

Realiza traballos 

de investigación 

planificando a súa 

realización, 

fixando os seus 

propios 

obxectivos, 

organizando a 

información en 

función dunha 

orde predefinida, 

revisando o 

proceso de 

escritura para 

mellorar o produto 

final. 

 

Realiza traballos 

de investigación 

planificando a súa 

realización, 

fixando os seus 

propios 

obxectivos, 

organizando a 

información en 

función dunha 

orde predefinida, 

revisando o 

proceso de 

escritura para 

mellorar o produto 

final e chegando a 

conclusións 

persoais.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Pronuncia 

correctamente os 

Cústalle moito 

pronunciar 

Presenta algúns 

problemas para 

Adoito pronuncia 

correctamente os 
Pronuncia 

correctamente os 



fonemas propios do 

galego e as 

transformacións 

fonéticas que se 

dan nas palabras ao 

longo da cadea 

falada. 

correctamente os 

fonemas propios do 

galego e as 

transformacións 

fonéticas que se 

dan nas palabras ao 

longo da cadea 

falada. 

pronunciar 

correctamente os 

fonemas propios do 

galego e as 

transformacións 

fonéticas que se 

dan nas palabras ao 

longo da cadea 

falada. 

fonemas propios do 

galego e as 

transformacións 

fonéticas que se dan 

nas palabras ao 

longo da cadea 

falada. 

fonemas propios do 

galego e as 

transformacións 

fonéticas que se dan 

nas palabras ao 

longo da cadea 

falada. 

Recoñece os 

rexistros lingüísticos 

en textos orais e 

escritos en función 

da intención 

comunicativa. 

Ten moitas 

dificultades para 

recoñecer os 

rexistros 

lingüísticos en 

textos orais e 

escritos en función 

da intención 

comunicativa. 

Ten algunhas 

dificultades para 

recoñecer os 

rexistros 

lingüísticos en 

textos orais e 

escritos en función 

da intención 

comunicativa. 

Normalmente 

recoñece os rexistros 

lingüísticos en textos 

orais e escritos en 

función da intención 

comunicativa. 

Recoñece os 

rexistros lingüísticos 

en textos orais e 

escritos en función 

da intención 

comunicativa. 

Valora a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplícao nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Amosa moitas 

dificultades para 

valorar a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplicalo nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Amosa algunhas 

dificultades para 

valorar a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplicalo nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Acotío valora a 

importancia de 

utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplícao nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Valora a importancia 

de utilizar o rexistro 

axeitado a cada 

situación 

comunicativa e 

aplícao nas súas 

producións orais e 

escritas. 

Produce textos 

escritos ou orais de 

diferentes xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

Produce textos 

escritos ou orais de 

diferentes xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección, pero 

con moitas 

dificultades. 

Produce textos 

escritos ou orais de 

diferentes xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección, con 

algunhas 

dificultades. 

Acostuma producir 

textos escritos ou 

orais de diferentes 

xéneros mostrando 

un correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, cohesión 

e corrección. 

Produce textos 

escritos ou orais de 

diferentes xéneros 

mostrando un 

correcto nivel de 

corrección 

gramatical, 

presentación, 

adecuación, 

coherencia, cohesión 

e corrección. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 



INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

informativo: unha reportaxe. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

Unidade 1: Sintaxe 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 

•  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

Comprensión interpretación 

e valoración de textos orais 

procedentes dos medios de 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

3. Comprender, interpretar e 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

3.1. Interpreta e identifica a intención 



co-municación social 

(xéneros informativos e de 

opinión, e da publicidade). 

 

Desenvolvemento das 

habilidades de escoita 

activa, cunha actitude de 

interese, de cooperación e 

de respecto. 

 

Participación en 

interaccións orais sobre 

temas de interese persoal 

ou social ou asuntos da vida 

cotiá, en diferentes 

rexistros. 

 

Aplicación dos 

coñecementos gramaticais 

á avaliación e mellora da 

expresión oral e 

recoñecemento en 

exposicións orais propias e 

alleas das dificultades 

expresivas. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. Funcionamento 

valorar textos orais 

xornalísticos e publicitarios. 

 

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. 

 

9. Participar en interaccións 

sobre temas de interese 

persoal, ou social ou asuntos 

da vida cotiá, nun rexistro 

formal, neutro ou informal. 

 

10. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral e 

recoñecer, en exposicións orais 

propias e alleas, as dificultades 

expresivas. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

1. Desenvolver por escrito un 

tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección 

ortográfica e gramatical, 

empregando distintas 

estruturas expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación 

cronolóxica…), e utili ando os 

recursos expresivos adecuados 

ás condicións da situación 

comunicativa. 

comunicativa, o tema e a estrutura 

en anuncios sonoros e/ou 

audiovisuais. (CCL e CAA) 

3.2. Identifica as características 

propias dos principais xéneros 

informativos e de opinión dos medios 

de comunicación social. (CCL, CAA e 

CSC) 

3.4. Analiza de forma crítica a forma e 

contido das mensaxes publicitarias e 

evita usos lingüísticos 

discriminatorios. (CAA e CCL) 

4.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia 

e cohesión ao discurso. (CCL) 

4.2. Coñece e aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral 

e respecta as opinións alleas. (CAA e 

CSC) 

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. (CCL, CSC e CSIEE) 

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 e CSIEE) 

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 e CCL) 

10.2. Deseña estratexias para 

mellorar e progresar de xeito 

autónomo. (CAA) 



da lingua 

 
Observación, reflexión e 
explicación das unidades e 
funcións sintácticas. 

 

4. Realizar traballos de 

investigación sobre temas do 

currículo ou da actualidade 

social, científica ou cultural 

planificando a súa realización, 

obtendo a información de 

fontes diversas e utilizando as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para a súa 

realización, avaliación e 

mellora. 

 
Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

4. Observar, reflexionar e explicar 

as distintas unidades e función 

sintácticas e aplicar os 

coñecementos sobre análise 

sintáctica na pro- dución de textos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler 

e escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un tema 

do currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

(CCL) 

2.1. Comprende textos escritos de 

carácter expositivo de tema 

especializado, propios do ámbito 

académico ou de divulgación 

científica e cultural, identificando o 

tema e a estrutura. (CCL e CAA) 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

documentarse, consultando fontes 

diversas, avaliando, contrastando, 

seleccionando e organizando. (CD e 

CAA) 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

4.1. Recoñece as diferentes estruturas 

sintácticas, explica as relacións que se 

establecen e emprega a terminoloxía 

axeitada. (CAA) 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Exprésase 

oralmente con 

fluidez, coa 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

moi pouca fluidez 

e non utiliza a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

pouca fluidez e 

ten dificultades 

para utilizar a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

bastante fluidez e 

habitualmente 

utiliza a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 

Exprésase 

oralmente con 

moita fluidez e 

sempre utiliza a 

entoación, o ton, 

timbre e 

velocidade 

adecuados ás 

condicións da 

situación 

comunicativa. 

 



Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

 

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema do 

currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

moito rigor, 

claridade e unha 

excelente 

corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

 

Comprende 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a 

estrutura. 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

comprender 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende 

parcialmente 

algúns textos 

escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende a 

maioría de textos 

escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

Comprende 

correctamente 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación 

científica e 

cultural, 

identificando o 

tema e a 

estrutura. 

 

Revisa e mellora 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Mostra 

dificultades para 

revisar e mellorar 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos. 

Revisa e mellora 

nalgúns aspectos 

os textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia. 

Mostra 

dificultades para 

liquidar as 

ambigüidades 

semánticas. 

 

Revisa e mellora 

de maneira 

notable os textos 

orais e escritos 

propios e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Revisa e mellora 

de maneira 

excelente os 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

Tamén mellora 

estilisticamente a 

redacción, 

incrementando a 

precisión e 

riqueza léxica.  



 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Incorpora os 

distintos 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

Non é capaz de 

incorporar 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

 

Incorpora poucos 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

Incorpora 

bastantes 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

Incorpora moitos 

procedementos 

de cohesión 

textual na súa 

propia produción 

oral e escrita. 

Recoñece as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explica 

as relacións que se 

establecen e 

emprega a 

terminoloxía 

axeitada. 

Cústalle moito 

recoñecer as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explicar 

as relacións que se 

establecen e 

empregar a 

terminoloxía 

axeitada. 

Ten algunhas 

dificultades para 

recoñecer as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explicar 

as relacións que se 

establecen e 

empregar a 

terminoloxía 

axeitada. 

Adoito recoñece as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explica 

as relacións que se 

establecen e 

emprega a 

terminoloxía 

axeitada. 

Recoñece as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explica 

as relacións que se 

establecen e 

emprega a 

terminoloxía 

axeitada. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 



Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dunha noticia. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e  

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

Unidade 2: Sintaxe II 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 

•  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

Comprensión interpretación 

e valoración de textos orais 

procedentes dos medios de 

co-municación social 

(xéneros informativos e de 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

3. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais 

xornalísticos e publicitarios. 

 

4. Coñecer, usar e valorar a 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

3.1. Interpreta e identifica a intención 

comunicativa, o tema e a estrutura 

en anuncios sonoros e/ou 

audiovisuais. (CCL e CAA) 

3.2. Identifica as características 



opinión, e da publicidade). 

 

Desenvolvemento das 

habilidades de escoita 

activa, cunha actitude de 

interese, de cooperación e 

de respecto. 

 

Participación en 

interaccións orais sobre 

temas de interese persoal 

ou social ou asuntos da vida 

cotiá, en diferentes 

rexistros. 

 

Aplicación dos 

coñecementos gramaticais 

á avaliación e mellora da 

expresión oral e 

recoñecemento en 

exposicións orais propias e 

alleas das dificultades 

expresivas. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

 

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. 

 

9. Participar en interaccións 

sobre temas de interese 

persoal, ou social ou asuntos 

da vida cotiá, nun rexistro 

formal, neutro ou informal. 

 

10. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral e 

recoñecer, en exposicións orais 

propias e alleas, as dificultades 

expresivas. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado discriminando a 
información relevante e 
accesoria e utilizando a lectura 
como un medio de adquisición 
de coñecementos. 
 
Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

4. Observar, reflexionar e explicar 

as distintas unidades e función 

sintácticas e aplicar os 

coñecementos sobre análise 

sintáctica na pro- dución de textos. 

propias dos principais xéneros 

informativos e de opinión dos medios 

de comunicación social. (CCL, CAA e 

CSC) 

3.4. Analiza de forma crítica a forma e 

contido das mensaxes publicitarias e 

evita usos lingüísticos 

discriminatorios. (CAA e CCL) 

4.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia 

e cohesión ao discurso. (CCL) 

4.2. Coñece e aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral 

e respecta as opinións alleas. (CAA e 

CSC) 

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. (CCL, CSC e CSIEE) 

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 e CSIEE) 

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 e CCL) 

10.2. Deseña estratexias para 

mellorar e progresar de xeito 

autónomo. (CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler 

e escribir 

 



Observación, reflexión e 
explicación das unidades e 
funcións sintácticas. 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, 

propios do ámbito académico, 

distinguindo as ideas principais e 

secundarias. (CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

documentarse, consultando fontes 

diversas, avaliando, contrastando, 

seleccionando e organizando a 

información relevante. (CD e CAA) 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

4.1. Recoñece as diferentes estruturas 

sintácticas, explica as relacións que se 

establecen e emprega a terminoloxía 

axeitada. (CAA) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Axusta a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, etc. 

empregando un 

léxico preciso e 

especializado e 

evitando o uso de 

coloquialismos e 

palabras 

comodín. 

 

Mostra 

importantes 

dificultades para 

axustar a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa. 

Mostra algunhas 

dificultades para 

axustar a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa e 

para empregar un 

léxico preciso e 

especializado.  

Habitualmente, 

axusta a súa 

expresión verbal 

ás condicións da 

situación 

comunicativa e 

emprega algúns 

termos precisos e 

especializados 

para evitar o uso 

de coloquialismos.  

Sempre axusta a 

súa expresión 

verbal ás 

condicións da 

situación 

comunicativa 

respectando o 

principio de 

adecuación. 

Emprega un léxico 

preciso e 

especializado e 

evitando o uso de 

coloquialismos e 

palabras comodín. 

Escoita de 
Presta pouca Escoita as 

Escoita de maneira Escoita de 



maneira activa, 

toma notas, e 

formula 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ideas que 

non comprendeu 

nunha exposición 

oral. 

 

atención ás 

exposicións orais. 

Non toma notas 

nin formula 

preguntas.  

exposicións orais 

e toma notas, 

pero non formula 

preguntas nin 

participa nos 

debates 

espontáneos da 

aula.  

activa, toma notas, 

e formula 

algunhas 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ideas que 

non comprendeu 

nunha exposición 

oral. 

 

maneira activa, 

toma notas, 

formula preguntas 

e expresa 

reflexións coa 

intención de 

profundar na 

comprensión e 

formar un xuízo 

propio.  

 

Sintetiza textos 

de carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico, 

distinguindo as 

ideas principais e 

secundarias. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

propios do 

ámbito 

académico. Non é 

capaz de 

distinguir as ideas 

principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

gran 

complexidade de 

maneira correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Revisa e mellora 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Mostra 

dificultades para 

revisar e mellorar 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos. 

Revisa e mellora 

nalgúns aspectos 

os textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia. 

Mostra 

dificultades para 

liquidar as 

ambigüidades 

semánticas. 

 

Revisa e mellora 

de maneira 

notable os textos 

orais e escritos 

propios e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

Revisa e mellora 

de maneira 

excelente os 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

Tamén mellora 

estilisticamente a 

redacción, 

incrementando a 

precisión e riqueza 

léxica.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 



Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Comunicación 

para 

documentarse, 

con gran 

dificultade.  

 

Comunicación 

para 

documentarse, 

con algunhas 

dificultades. 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Recoñece as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explica 

as relacións que se 

establecen e 

emprega a 

terminoloxía 

axeitada. 

Cústalle moito 

recoñecer as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explicar 

as relacións que se 

establecen e 

empregar a 

terminoloxía 

axeitada. 

Ten algunhas 

dificultades para 

recoñecer as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explicar 

as relacións que se 

establecen e 

empregar a 

terminoloxía 

axeitada. 

Adoito recoñece as 

diferentes estruturas 

sintácticas, explica as 

relacións que se 

establecen e 

emprega a 

terminoloxía 

axeitada. 

Recoñece as 

diferentes 

estruturas 

sintácticas, explica 

as relacións que se 

establecen e 

emprega a 

terminoloxía 

axeitada. 

 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

- Libro do 

Alumno 



 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

informativo: unha reportaxe. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

Unidade 3: O léxico do galego 

 

• MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

Comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos orais e 

audiovisuais de natureza 

diver- sa. 

 

Desenvolvemento das 

habilidades de escoita 

activa, cunha actitude de 

interese, de cooperación e 

de respecto. 

 

Participación nas 

producións orais cunha 

fonética e prosodia 

correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude crítica 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

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. 

 

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. 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

 

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) 

 

1.2. Recolle as ideas fundamentais e 

secundarias en resumos, esquemas 

ou mapas conceptuais. (CCL) 

 

1.3. Interpreta, reflexiona e emite 

xuízos críticos sobre discursos orais de 

distinta natureza. (CAA) 

 

4.1. Identifica os recursos que 



ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

 
Análise e explicación do léxico 
e dos seus procedementos de 
formación. 

 

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. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado discriminando a 
información relevante e 
accesoria e utilizando a lectura 
como un medio de adquisición 
de coñecementos. 
 
Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

 

3. Recoñecer e explicar o proceso 

de formación das palabras e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos para a mellora, 

comprensión e enri- quecemento 

do vocabulario activo. 

proporcionan adecuación, coherencia 

e cohesión ao discurso. (CCL) 

 

4.2. Coñece e aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral 

e respecta as opinións alleas. (CSC e 

CAA) 

 

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. (CCL, CSC e CSIEE) 

 

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 e CAA) 

 

11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. (CCL e CSC) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 

escribir 

 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, 

propios do ámbito académico, 

distinguindo as ideas principais e 

secundarias. (CCL e CAA) 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

3.1. Explica os procedementos de 

formación das palabras. (CCL e CAA) 



3.2. Recoñece e explica os tipos de 

morfemas así como a análise morfolóxica. 

(CAA) 

3.3. Recoñece, analiza e explica a 

estrutura morfolóxica. (CAA) 

 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Sintetiza por 

escrito textos 

orais de carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados e 

propios do 

ámbito 

académico, 

discriminando a 

información 

relevante. 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

orais expositivos. 

Non é capaz de 

distinguir as ideas 

principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz de 

distinguir as ideas 

principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de gran 

complexidade de 

maneira correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Sintetiza textos 

de carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

académico, 

distinguindo as 

ideas principais e 

secundarias. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

propios do 

ámbito 

académico. Non é 

capaz de 

distinguir as ideas 

principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz de 

distinguir as ideas 

principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

gran 

complexidade de 

maneira correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para a 

explicación 

lingüística dos 

Normalmente, 

non utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para a 

explicación 

lingüística dos 

Ocasionalmente, 

utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para a 

explicación 

lingüística dos 

Habitualmente, 

utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para a 

explicación 

lingüística dos 

Sempre utiliza a 

terminoloxía 

gramatical 

adecuada para a 

explicación 

lingüística dos 



textos.  

 

textos.  textos.  textos.  textos. 

Explica os 

procedementos de 

formación das 

palabras. 

Cústalle moito 

explicar os 

procedementos de 

formación das 

palabras. 

Ocasionalmente, 

explica os 

procedementos de 

formación das 

palabras. 

Normalmente, 

explica os 

procedementos de 

formación das 

palabras. 

Sempre explica 

os procedementos 

de formación das 

palabras. 

Recoñece e explica 

os tipos de 

morfemas así como 

a análise 

morfolóxica. 

Ten abondas 

dificultades para 

recoñecer e 

explicar os tipos de 

morfemas así como 

a análise 

morfolóxica. 

Ás veces, recoñece e 

explica os tipos de 

morfemas así como a 

análise morfolóxica. 

Adoito, recoñece e 

explica os tipos de 

morfemas así como 

a análise 

morfolóxica. 

Sempre recoñece 

e explica os tipos 

de morfemas así 

como a análise 

morfolóxica. 

Recoñece, analiza e 

explica a estrutura 

morfolóxica. 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

recoñecer, analizar 

e explicar a 

estrutura 

morfolóxica. 

Recoñece e analiza a 

estrutura 

morfolóxica, pero 

non sempre é capaz 

de explicala. 

Acostuma 

recoñecer, analizar e 

explicar a estrutura 

morfolóxica. 

Sempre 
recoñece, analiza e 

explica a estrutura 

morfolóxica. 

 

 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 
 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

- Libro do 

Alumno 



 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

informativo: unha reportaxe. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

Unidade 4: Relacións e unidades semánticas 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

Comprensión interpretación 

e valoración de textos orais 

procedentes dos medios de 

co-municación social 

(xéneros informativos e de 

opinión, e da publicidade). 

 

Desenvolvemento das 

habilidades de escoita 

activa, cunha actitude de 

interese, de cooperación e 

de respecto. 

 

Participación en interaccións 

orais sobre temas de 

interese persoal ou social ou 

asuntos da vida cotiá, en 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

3. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais 

xornalísticos e publicitarios. 

 

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. 

 

9. Participar en interaccións 

sobre temas de interese 

persoal, ou social ou asuntos 

da vida cotiá, nun rexistro 

formal, neutro ou informal. 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

3.1. Interpreta e identifica a 

intención comunicativa, o tema e a 

estrutura en anuncios sonoros e/ou 

audiovisuais. (CCL e CAA) 

3.2. Identifica as características 

propias dos principais xéneros 

informativos e de opinión dos 

medios de comunicación social. (CCL, 

CAA e CSC) 

3.4. Analiza de forma crítica a forma 

e contido das mensaxes publicitarias 

e evita usos lingüísticos 

discriminatorios. (CAA e CCL) 

4.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, 

coherencia e cohesión ao discurso. 

(CCL) 

4.2. Coñece e aplica as normas que 



diferentes rexistros. 

 

Aplicación dos 

coñecementos gramaticais á 

avaliación e mellora da 

expresión oral e 

recoñecemento en 

exposicións orais propias e 

alleas das dificultades 

expresivas. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

 

Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 

Procedementos para a 
obtención, tratamento e 
avaliación da información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
 
Bloque 3. Funcionamento 

da lingua 

 
Reflexión e explicación das 
relacións e unidades 
semánticas. 

 

10. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral e 

recoñecer, en exposicións orais 

propias e alleas, as dificultades 

expresivas. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

 

2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado discriminando a 
información relevante e 
accesoria e utilizando a lectura 
como un medio de adquisición 
de coñecementos. 
 
Bloque 3. Funcionamento da 

lingua 

 

5. Reflexionar e explicar as 

relacións e unidades 

semánticas.  

rexen a cortesía na comunicación 

oral e respecta as opinións alleas. 

(CAA e CSC) 

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. (CCL, CSC e CSIEE) 

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 e CSIEE) 

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 e CCL) 

10.2. Deseña estratexias para 

mellorar e progresar de xeito 

autónomo. (CAA) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler 

e escribir 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, 

propios do ámbito académico, 

distinguindo as ideas principais e 

secundarias. (CCL e CAA) 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

5.1. Identifica e explica as relacións e 

unidades semánticas. (CCL e CAA) 

 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 



 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Sintetiza por 

escrito textos 

orais de carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados e 

propios do ámbito 

académico, 

discriminando a 

información 

relevante. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

orais expositivos. 

Non é capaz de 

distinguir as ideas 

principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de maneira 

correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

orais expositivos 

de gran 

complexidade de 

maneira correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Sintetiza textos de 

carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios do ámbito 

académico, 

distinguindo as 

ideas principais e 

secundarias. 

 

Presenta 

dificultades 

notorias para 

sintetizar textos 

propios do 

ámbito 

académico. Non é 

capaz de 

distinguir as ideas 

principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do 

ámbito 

académico de 

maneira 

parcialmente 

correcta. Non 

sempre é capaz 

de distinguir as 

ideas principais e 

secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de 

maneira correcta, 

distinguindo as 

ideas principais 

das secundarias. 

Sintetiza textos 

propios do ámbito 

académico de gran 

complexidade de 

maneira correcta, 

distinguindo 

sempre as ideas 

principais das 

secundarias. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Revisa e mellora 

textos orais e 

escritos propios e 

alleos, 

Mostra 

dificultades para 

revisar e mellorar 

textos orais e 

Revisa e mellora 

nalgúns aspectos 

os textos orais e 

escritos propios e 

Revisa e mellora 

de maneira 

notable os textos 

orais e escritos 

Revisa e mellora 

de maneira 

excelente os 

textos orais e 



recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

escritos propios e 

alleos. 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia. 

Mostra 

dificultades para 

liquidar as 

ambigüidades 

semánticas. 

 

propios e alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

 

escritos propios e 

alleos, 

recoñecendo e 

explicando 

incorreccións de 

concordancia, 

réxime verbal, 

ambigüidades 

semánticas etc. 

Tamén mellora 

estilisticamente a 

redacción, 

incrementando a 

precisión e riqueza 

léxica.  

 

Identifica e 

explica as 

relacións e 

unidades 

semánticas.  

Non é capaz de 

identificar e 

explicar as 

relacións e 

unidades 

semánticas. 

Presenta 

algunhas 

dificultades para 

identificar e 

explicar as 

relacións e 

unidades 

semánticas. 

Identifica e explica 

as relacións e 

unidades 

semánticas adoito. 

Identifica e explica 

as relacións e 

unidades 

semánticas. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos - Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

- Libro do 



coñecementos completar, resolver etc. 

 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

expositivo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

Unidade 1: A diversidade lingüística 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

Exposición oral de textos 

expositivos e 

argumentativos do ámbito 

educativo e de divulgación 

científica e cultural. 

 

Aplicación dos 

coñecementos gramaticais 

á avaliación e mellora da 

expresión oral e 

recoñecemento en 

exposicións orais propias e 

alleas das dificultades 

expresivas. 

 

Participación nas 

producións orais cunha 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

7. Expor oralmente, con rigor e 

claridade, un tema 

especializado de textos do 

ámbito educativo ou de 

divulgación científica e 

cultural. 

 

10. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral e 

recoñecer, en exposicións 

orais propias e alleas, as 

dificultades expresivas. 

 

11. Participar oralmente cunha 

fonética e prosodia correcta, 

valorar esta pronuncia e 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar 

e falar 

7.1. Desenvolve un tema do currículo 

con rigor, claridade e corrección 

gramatical e fonética. (CCL) 

7.2. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o uso de 

coloquialismos e palabras comodín. 

(CCL) 

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 e CCL) 

10.2. Deseña estratexias para mellorar 

e progresar de xeito autónomo. (CAA) 



fonética e prosodia 

correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude 

crítica ante os prexuízos 

que se poidan asociar a 

ela. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

A comunicación escrita no 

ámbito académico. 

 

Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 
Coñecemento e explicación 
das variedades dialectais de 
Galicia. 

amosar unha actitude crítica 

ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1. Desenvolver por escrito un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
empregando distintas 
estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronolóxica…), e utili ando os 
recursos expresivos adecuados 
ás condicións da situación 
comunicativa. 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

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. 

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 e CAA) 

11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. (CCL e CSC) 

11.3. Usa, se a posúe, a variante 

dialectal propia e asúmea como a 

variedade habitual do seu contexto. (CCL e 

CSC) 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 

escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un tema do 

currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

(CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

documentarse, consultando fontes 

diversas, avaliando, contrastando, 

seleccionando e organizando. (CD e 

CAA) 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

2.1. Explica as principais variedades 

dialectais e valora a diversidade 

lingüística como parte de noso 

patrimonio cultural. (CCL e CCEC) 

 

 

 



2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Analiza os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

Presenta 

dificultades para 

analizar os 

recursos verbais 

e non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

Analiza os recursos 

verbais e non 

verbais utilizados 

polo emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

crítica a súa forma 

e o seu contido. 

 

Analiza 

adecuadamente os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou audiovisual 

valorando de 

forma crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema do 

currículo con rigor, 

claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema do 

currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

documentarse, 

consultando fontes 

diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Explica as 

principais 

variedades 

dialectais e 

valora a 

Cústalle moito 

explicar as 

principais 

variedades 

dialectais e 

Ten algunhas 

dificultades para 

explicar as 

principais 

variedades 

Adoito, explica as 

principais 

variedades 

dialectais e 

valora a 

Explica as 

principais 

variedades 

dialectais e 

valora a 



diversidade 

lingüística como 

parte de noso 

patrimonio 

cultural. 

valorar a 

diversidade 

lingüística como 

parte de noso 

patrimonio 

cultural. 

dialectais e 

valorar a 

diversidade 

lingüística como 

parte de noso 

patrimonio 

cultural. 

diversidade 

lingüística como 

parte de noso 

patrimonio 

cultural. 

diversidade 

lingüística como 

parte de noso 

patrimonio 

cultural. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

dialogado. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 



Unidade 2: O galego nos séculos XX e XXI 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

Exposición oral de textos 

expositivos e 

argumentativos do ámbito 

educativo e de divulgación 

científica e cultural. 

 

Aplicación dos 

coñecementos gramaticais 

á avaliación e mellora da 

expresión oral e 

recoñecemento en 

exposicións orais propias e 

alleas das dificultades 

expresivas. 

 

Participación nas 

producións orais cunha 

fonética e prosodia 

correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude 

crítica ante os prexuízos 

que se poidan asociar a 

ela. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

A comunicación escrita no 

ámbito académico. 

 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

7. Expor oralmente, con rigor 

e claridade, un tema 

especializado de textos do 

ámbito educativo ou de 

divulgación científica e 

cultural. 

 

10. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral e 

recoñecer, en exposicións 

orais propias e alleas, as 

dificultades expresivas. 

 

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. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1. Desenvolver por escrito un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
empregando distintas 
estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronolóxica…), e utili ando os 
recursos expresivos 
adecuados ás condicións da 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar 

e falar 

7.1. Desenvolve un tema do currículo 

con rigor, claridade e corrección 

gramatical e fonética. (CCL) 

7.2. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o uso de 

coloquialismos e palabras comodín. 

(CCL) 

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 e CCL) 

10.2. Deseña estratexias para mellorar 

e progresar de xeito autónomo. (CAA) 

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 e CAA) 

11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. (CCL e CSC) 

11.3. Usa, se a posúe, a variante 

dialectal propia e asúmea como a 

variedade habitual do seu contexto. (CCL e 

CSC) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 



Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 
Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1916 ata 
1978); contexto histórico e 
cultural; situación 
sociolingüística e 
características lingüísticas. 
Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1978 ata a 
actualidade); contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística; situación 
legal e características 
lingüísticas. 
 

Elaboración dunha 
descrición esquemática na 
que se detallen as 
diferentes etapas da histo- 
ria da lingua galega e as 
súas principais 
características. 
 
A evolución da conciencia 
lingüística. 

situación comunicativa. 
 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

1. Desenvolver por escrito un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
empregando distintas 
estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronolóxica…), e utili ando os 
recursos expresivos 
adecuados ás condicións da 
situación comunicativa. 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

3. Distinguir as características 

lingüísticas fundamentais do 

galego moderno desde 1916 ata 

1978, describir o seu contexto e 

identificalo en textos. 

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. 

 

5. Elaborar unha describión 

esquemática na que se detallen as 

diferentes etapas da historia da 

lingua galega e as súas principais 

características. 

 

6.  Analizar e interpretar a 

evolución da conciencia 

lingüística na historia da lingua 

galega. 

escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un tema do 

currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

(CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

documentarse, consultando fontes 

diversas, avaliando, contrastando, 

seleccionando e organizando. (CD e 

CAA) 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

3.1. Distingue as características lingüísticas 

fundamentais do galego moderno (desde 

1916 ata 1978). (CCL) 

3.2. Describe o contexto histórico e cultural 

do galego moderno (desde 1916 ata 1978), 

así como a súa situación sociolingüística. 

(CCL e CSC) 

3.3. Diferencia e describe as etapas que 

podemos establecer entre 1916 e 1978 

desde o punto de vista sociolingüístico. 

(CCL) 

3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-

1978 no desenvolvemento posterior da 

lingua. (CCL e CSC) 

3.5. Identifica o galego moderno (desde 

1916 ata 1978) en documentos non 

literarios e literarios. (CCL) 

4.1. Distingue as características lingüísticas 

fundamentais do galego moderno (desde 

1978 ata a actualidade). (CCL) 

4.2. Describe o contexto histórico e cultural 

do galego moderno desde 1978 ata a 

actualidade, así como a súa situación 

sociolingüística. (CCL e CSC) 

4.3. Recoñece a importancia da etapa desde 

1978 ata a actualidade no desenvolvemento 

do galego. (CCL e CSC) 



4.4. Recoñece o galego como unha lingua en 

vías de normalización e sinala as súas 

fortalezas e debilidades. (CCL e CSC) 

4.5. Sinala as principais característica 

lingüísticas en documentos non literarios e 

literarios desde 1978 ata a actualidade. 

(CCL) 

5.1.  Elabora unha descrición esquemátca na 

que se detallen as diferentes etapas da 

historia da lingua galegas e as súas 

principais características. (CCL) 

6.1.  Analiza e interpreta a evolución da 

conciencia lingüística na historia da lingua 

galega. (CCL e CSC) 

 

 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Analiza os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

Presenta 

dificultades para 

analizar os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

Analiza os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

crítica a súa forma 

e o seu contido. 

 

Analiza 

adecuadamente 

os recursos 

verbais e non 

verbais utilizados 

polo emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable 

corrección 

ortográfica e 



gramatical.  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando. 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978). 

Cústalle moito 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978). 

Ten algunhas 

dificultades para 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978). 

Adoito distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978). 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978). 

Describe o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978), así como a 

súa situación 

sociolingüística. 

Ten moitas 

dificultades para 

describir o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978), así como a 

súa situación 

sociolingüística. 

Ten algunhas 

dificultades para 

describir o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978), así como a 

súa situación 

sociolingüística. 

Habitualmente, 

describe o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978), así como a 

súa situación 

sociolingüística. 

Describe o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

(desde 1916 ata 

1978), así como a 

súa situación 

sociolingüística. 

Diferencia e 

describe as etapas 

que podemos 

establecer entre 

1916 e 1978 desde 

o punto de vista 

sociolingüístico. 

Diferencia e 

describe as etapas 

que podemos 

establecer entre 

1916 e 1978 desde 

o punto de vista 

sociolingüístico, 

pero con moitas 

dificultades. 

Diferencia e 

describe as etapas 

que podemos 

establecer entre 

1916 e 1978 desde 

o punto de vista 

sociolingüístico, 

pero con algunhas 

dificultades. 

Adoito diferencia e 

describe as etapas 

que podemos 

establecer entre 

1916 e 1978 desde 

o punto de vista 

sociolingüístico.. 

Diferencia e 

describe as etapas 

que podemos 

establecer entre 

1916 e 1978 desde 

o punto de vista 

sociolingüístico. 

Analiza a 

importancia da 

etapa 1916-1978 no 

desenvolvemento 

posterior da lingua. 

Cústalle moito 

analizar a 

importancia da 

etapa 1916-1978 no 

desenvolvemento 

posterior da lingua. 

Ten moitas 

dificultades para 

analizar a 

importancia da 

etapa 1916-1978 no 

desenvolvemento 

posterior da lingua. 

Habitualmente, 

analiza a 

importancia da 

etapa 1916-1978 no 

desenvolvemento 

posterior da lingua. 

Analiza a 

importancia da 

etapa 1916-1978 no 

desenvolvemento 

posterior da lingua. 



Identifica o galego 

moderno (desde 

1916 ata 1978) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Identifica o galego 

moderno (desde 

1916 ata 1978) en 

documentos non 

literarios e 

literarios, pero con 

moitas dificultades. 

Identifica o galego 

moderno (desde 

1916 ata 1978) en 

documentos non 

literarios e 

literarios, pero con 

algunhas 

dificultades. 

Habitualmente, 

identifica o galego 

moderno (desde 

1916 ata 1978) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Identifica o galego 

moderno (desde 

1916 ata 1978) en 

documentos non 

literarios e 

literarios. 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1978 ata a 

actualidade). 

Cústalle moito 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1978 ata a 

actualidade). 

Ten algunhas 

dificultades para 

distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1978 ata a 

actualidade). 

Adoito distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1978 ata a 

actualidade). 

Distingue as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde 1978 ata a 

actualidade). 

Describe o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

desde 1978 ata a 

actualidade, así 

como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Ten moitas 

dificultades para 

describir o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

desde 1978 ata a 

actualidade, así 

como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Presenta algunhas 

dificultades para 

describir o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

desde 1978 ata a 

actualidade, así 

como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Con frecuencia, 

describe o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

desde 1978 ata a 

actualidade, así 

como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Describe o contexto 

histórico e cultural 

do galego moderno 

desde 1978 ata a 

actualidade, así 

como a súa 

situación 

sociolingüística. 

Recoñece a 

importancia da 

etapa desde 1978 

ata a actualidade no 

desenvolvemento 

do galego. 

Cústalle moito 

recoñecer a 

importancia da 

etapa desde 1978 

ata a actualidade no 

desenvolvemento 

do galego. 

Recoñece a 

importancia da 

etapa desde 1978 

ata a actualidade no 

desenvolvemento 

do galego, pero con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, recoñece a 

importancia da 

etapa desde 1978 

ata a actualidade no 

desenvolvemento 

do galego. 

Recoñece a 

importancia da 

etapa desde 1978 

ata a actualidade no 

desenvolvemento 

do galego. 

Recoñece o galego 

como unha lingua 

en vías de 

normalización e 

sinala as súas 

fortalezas e 

debilidades. 

Ten moitas 

dificultades para 

recoñecer o galego 

como unha lingua 

en vías de 

normalización e 

sinala as súas 

fortalezas e 

debilidades. 

Presenta algunhas 

dificultades para 

recoñecer o galego 

como unha lingua 

en vías de 

normalización e 

sinala as súas 

fortalezas e 

debilidades. 

Con frecuencia, 

recoñece o galego 

como unha lingua 

en vías de 

normalización e 

sinala as súas 

fortalezas e 

debilidades. 

Recoñece o galego 

como unha lingua 

en vías de 

normalización e 

sinala as súas 

fortalezas e 

debilidades. 

Sinala as principais 

característica 

lingüísticas en 

documentos non 

literarios e literarios 

desde 1978 ata a 

Sinala as principais 

característica 

lingüísticas en 

documentos non 

literarios e literarios 

desde 1978 ata a 

Sinala as principais 

característica 

lingüísticas en 

documentos non 

literarios e literarios 

desde 1978 ata a 

Habitualmente, 

sinala as principais 

característica 

lingüísticas en 

documentos non 

literarios e literarios 

Sinala as principais 

característica 

lingüísticas en 

documentos non 

literarios e literarios 

desde 1978 ata a 



actualidade. actualidade, pero 

con moitas 

dificultades. 

actualidade, pero 

con algunhas 

dificultades. 

desde 1978 ata a 

actualidade. 
actualidade. 

Elabora unha 

descrición 

esquemátca na que 

se detallen as 

diferentes etapas da 

historia da lingua 

galegas e as súas 

principais 

características. 

Cústalle moito 

elaborar unha 

descrición 

esquemátca na que 

se detallen as 

diferentes etapas da 

historia da lingua 

galegas e as súas 

principais 

características. 

Amosa algunhas 

dificultades para 

elaborar unha 

descrición 

esquemátca na que 

se detallen as 

diferentes etapas da 

historia da lingua 

galegas e as súas 

principais 

características. 

Adoito elabora unha 

descrición 

esquemátca na que 

se detallen as 

diferentes etapas da 

historia da lingua 

galegas e as súas 

principais 

características. 

Elabora unha 

descrición 

esquemátca na que 

se detallen as 

diferentes etapas da 

historia da lingua 

galegas e as súas 

principais 

características. 

Analiza e interpreta 

a evolución da 

conciencia 

lingüística na 

historia da lingua 

galega. 

Non é quen de 

analizar e 

interpretar a 

evolución da 

conciencia 

lingüística na 

historia da lingua 

galega. 

Analiza e interpreta 

a evolución da 

conciencia 

lingüística na 

historia da lingua 

galega, con 

dificultades 

Analiza e interpreta 

a evolución da 

conciencia 

lingüística na 

historia da lingua 

galega, case sen 

dificultades 

Analiza e interpreta 

a evolución da 

conciencia 

lingüística na 

historia da lingua 

galega. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 



SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

informativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

Unidade 3: O galego estándar 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. Comunicación 

oral. Escoitar e falar 

 

Participación activa e 

argumentada en debates 

nos que se expresen 

opinións acerca dun tema 

de actualidade. 

 

Participación en 

interaccións orais sobre 

temas de interese persoal 

ou social ou asuntos da 

vida cotiá, en diferentes 

rexistros. 

 

Aplicación dos 

coñecementos 

gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral 

e recoñecemento en 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

8. Participar activa e 

argumentadamente en debates 

nos que se expresen opinións 

acerca dun tema de actualidade. 

 

9. Participar en interaccións sobre 

temas de interese persoal, ou social 

ou asuntos da vida cotiá, nun 

rexistro formal, neutro ou informal. 

 

10. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e mellora da 

expresión oral e recoñecer, en 

exposicións orais propias e alleas, as 

dificultades expresivas. 

 

11. Participar oralmente cunha 

fonética e prosodia correcta, valorar 

esta pronuncia e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 

8.1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das 

persoas interlocutoras. (CCL, CAA e 

CSC) 

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 e CSC) 

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 e CSIEE) 

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 



exposicións orais propias 

e alleas das dificultades 

expresivas. 

 

Participación nas 

producións orais cunha 

fonética e prosodia 

correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude 

crítica ante os prexuízos 

que se poidan asociar a 

ela. 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Ler e escribir 

 

A comunicación escrita no 

ámbito académico. 

 

Comprensión, produción 

e organización de textos 

expositivos escritos do 

ámbito académico. 

 
Bloque 4. Lingua e 

sociedade 

 
Estereotipos e prexuízos 
lingüísticos: a súa 
repercusión nos usos. 
 
Elaboración de traballos 

individuais e/ou en grupo 

nos que se describan e 

analicen cuestións 

sociolingüísticas. 

Construción da variante 

estándar da lingua. 

se poidan asociar a ela. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. 

Ler e escribir 

1. Desenvolver por escrito un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica 
e gramatical, empregando 
distintas estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronolóxica…), e utili ando os 
recursos expresivos adecuados 
ás condicións da situación 
comunicativa. 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

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. 

 

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. 

e CCL) 

10.2. Deseña estratexias para mellorar e 

progresar de xeito autónomo. (CAA) 

11.1. Recoñece a emisión dunha 

pronuncia galega correcta, identifica os 

erros na produ- ción oral allea e produce 

discursos orais que respectan as regras 

prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

(CCL e CAA) 

11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. (CCL e CSC) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler 

e escribir 

1.1. Desenvolve por escrito un tema 

do currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

(CCL e CAA) 

 

4.2. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

documentarse, consultando fontes 

diversas, avaliando, contrastando, 

seleccionando e organizando. (CD e 

CAA) 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos 

lingüísticos e determina a súa repercusión 

nos usos. (CCL e CSC) 

1.2. Elabora traballos de xeito individual 

e/ou en grupo nos que se describen e 

analizan cuestións sociolingüísticas. (CCL 

e CSC) 

 

2.1. Describe e interpreta o proceso de 

construción da variante estándar da 

lingua galega. (CCL) 



2.2. Recoñece as interferencias 

lingüísticas no galego, con especial 

atención aos caste- lanismos e 

desenvolve un discurso propio libre 

destes elementos. (CCL e CCEC) 

 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Analiza os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

 

Non é capaz de 

analizar os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

Presenta 

dificultades para 

analizar os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica a 

súa forma e o seu 

contido. 

Analiza os recursos 

verbais e non 

verbais utilizados 

polo emisor dun 

texto oral ou 

audiovisual sen 

valorar de forma 

crítica a súa forma 

e o seu contido. 

 

Analiza 

adecuadamente os 

recursos verbais e 

non verbais 

utilizados polo 

emisor dun texto 

oral ou audiovisual 

valorando de 

forma crítica a súa 

forma e o seu 

contido. 

 

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Desenvolve por 

escrito un tema 

do currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Non é capaz de 

desenvolver por 

escrito un tema 

do currículo. 

Presenta algunhas 

dificultades para 

desenvolver por 

escrito un tema do 

currículo con rigor, 

claridade e 

corrección. 

Desenvolve por 

escrito un tema do 

currículo con 

bastante rigor, 

claridade e unha 

notable corrección 

ortográfica e 

gramatical.  

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con gran 

dificultade.  

 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse 

con algunhas 

dificultades. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

adecuadamente 

para 

documentarse. 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fontes diversas, 

avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 



seleccionando e 

organizando. 

  

organizando. 

Recoñece os 

estereotipos e 

prexuízos 

lingüísticos e 

determina a súa 

repercusión nos 

usos.  

Cústalle moito 

recoñecer os 

estereotipos e 

prexuízos 

lingüísticos e 

determinar a súa 

repercusión nos 

usos.  

Ten dificultades 

para recoñecer os 

estereotipos e 

prexuízos 

lingüísticos e 

determinar a súa 

repercusión nos 

usos.  

Adoito recoñece os 

estereotipos e 

prexuízos lingüísticos 

e determina a súa 

repercusión nos 

usos.  

Sempre recoñece os 

estereotipos e 

prexuízos lingüísticos 

e determina a súa 

repercusión nos 

usos.  

Elabora traballos de 

xeito individual 

e/ou en grupo nos 

que se describen e 

analizan cuestións 

sociolingüísticas. 

Non sempre 

elabora traballos de 

xeito individual 

e/ou en grupo nos 

que se describen e 

analizan cuestións 

sociolingüísticas. 

Case sempre 

elabora traballos de 

xeito individual 

e/ou en grupo nos 

que se describen e 

analizan cuestións 

sociolingüísticas. 

Practicamente 

sempre elabora 

traballos de xeito 

individual e/ou en 

grupo nos que se 

describen e analizan 

cuestións 

sociolingüísticas. 

Sempre elabora 

traballos de xeito 

individual e/ou en 

grupo nos que se 

describen e analizan 

cuestións 

sociolingüísticas. 

Describe e 

interpreta o 

proceso de 

construción da 

variante estándar 

da lingua galega.  

Describe e 

interpreta o 

proceso de 

construción da 

variante estándar 

da lingua galega, 

con moitas 

dificultades. 

Describe e 

interpreta o 

proceso de 

construción da 

variante estándar 

da lingua galega, 

con algunhas 

dificultades. 

Describe e interpreta 

o proceso de 

construción da 

variante estándar da 

lingua galega, case 

sen dificultades. 

Describe e interpreta 

o proceso de 

construción da 

variante estándar da 

lingua galega.  

Recoñece as 

interferencias 

lingüísticas no 

galego, con especial 

atención aos 

castelanismos e 

desenvolve un 

discurso propio 

libre destes 

elementos. 

Recoñece as 

interferencias 

lingüísticas no 

galego, con especial 

atención aos 

castelanismos e 

desenvolve un 

discurso propio 

libre destes 

elementos, con 

moitas dificultades. 

Recoñece as 

interferencias 

lingüísticas no 

galego, con especial 

atención aos 

castelanismos e 

desenvolve un 

discurso propio 

libre destes 

elementos, con 

algunhas 

dificultades. 

Recoñece as 

interferencias 

lingüísticas no 

galego, con especial 

atención aos 

castelanismos e 

desenvolve un 

discurso propio libre 

destes elementos, 

sen case dificultades. 

Sempre recoñece as 

interferencias 

lingüísticas no 

galego, con especial 

atención aos 

castelanismos e 

desenvolve un 

discurso propio libre 

destes elementos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 



Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver, analizar etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades dun texto 

argumentativo. 

 

- Libro do 

Alumno 

Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

Aplicación do 

coñecemento sobre 

léxico, semántica e 

ortografía 

Actividades de aplicación relacionadas 
co léxico, a semántica e a ortografía. 

Libro do 

Alumno 

 

Unidade 1: A poesía do primeiro terzo do século XX 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

Literatura galega de 1916 
a 1936: poesía: autores/as 
de Vangarda e outros/as 
autores/as. 
 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos da 

 

Bloque 5. Educación literaria 

1. Identificar, analizar e 

describir a literatura galega de 

1916 a 1936: poesía: autores/as 

de Vangarda e outros/as 

autores/as. 

2. Ler e comentar textos 

 

Bloque 5. Educación literaria 

1.1. Identifica, analiza e describe a poesía 

galega de 1916 a 1936: autores/as de 

Vangarda e outros/as autores/as. (CCL) 

 

2.1. Le e comenta textos 

representativos da poesía galega de 



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. 
 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

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. 

 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

1916 a 1936, caracterízaos formal, 

estrutural e tematicamente e ponos 

en relación co contexto sociohistórico 

e sociolingüístico. (CCL) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, analiza e 

describe a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

Cústalle moito 

identificar, analizar 

e describir a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

Ten algunhas 

dificultades para 

identificar, analizar 

e describir a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

Adoito, identifica, 

analiza e describe a 

poesía galega de 

1916 a 1936: 

autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

Identifica, analiza e 

describe a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

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. 

Amosa moitas 

dificultades para 

ler e comentar 

textos 

representativos 

da poesía galega 

de 1916 a 1936, 

caracterizalos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e poñelos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

Amosa algunhas 

dificultades para 

para ler e 

comentar textos 

representativos 

da poesía galega 

de 1916 a 1936, 

caracterizalos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e poñelos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

Habitualmente, 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. 

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. 



sociolingüístico. sociolingüístico. 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha 

obra completa 

de cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha 

obra completa 

de cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos, 

con algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun poema de Ramón 
Cabanillas. 

- Libro do 

Alumno 



 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

Unidade 2:  A prosa do primeiro terzo do século XX 

 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega de 1916 
a 1936: Prosa: autores/as 
das Irmandades, o Grupo 
Nós (narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1. Identificar, analizar e 

describir a literatura galega de 

1916 a 1936: Prosa: autores/as 

das Irmandades, o Grupo Nós 

(narrativa e ensaio) e outros/as 

autores/as. 

 

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. 

 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1.2. Identifica, analiza e describe a prosa 

galega de 1916 a 1936: autores/as das 

Irman-dades, o Grupo Nós (narrativa e 

ensaio) e outros/as autores/as. (CCL) 

 

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) 

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) 

 

 

 



2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

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, con 

gran 

dificultade. 

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, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, 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. 

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.  

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. 

  

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 

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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e Analiza e Analiza e comenta, a 

través de probas 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

Analiza e comenta, a 

través de probas 



comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha 

obra completa 

de cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos 

períodos literarios 

referidos, con 

algunhas 

dificultades. 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos 

períodos literarios 

referidos. 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos 

períodos literarios 

referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun relato de Rafael 
Dieste. 

 

- Libro do 

Alumno 



 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

Unidade 3: O teatro do primeiro terzo do século XX 

MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega de 1916 
a 1936: Teatro: autores/as 
das Irmandades, Vangar-
das e Grupo Nós. 
 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1. Identificar, analizar e 

describir a literatura galega de 

1916 a 1936: Teatro: autores/as 

das Irmandades, Vangar-das e 

Grupo Nós. 

 

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. 

 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1.3. Identifica, analiza e describe o teatro 

galego de 1916 a 1936: autores/as das 

Irman-dades, Vangardas e Grupo Nós. 

(CCL) 

 

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) 

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) 

 

 

 

 

 



2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, analiza 

e describe o 

teatro galego de 

1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego de 

1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós, con 

gran dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego de 

1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, identifica, 

analiza e 

describe o teatro 

galego de 1916 a 

1936: autores/as 

das Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego 

de 1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós. 

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. 

  

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 

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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 



menos unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

literarios referidos, 

con algunhas 

dificultades. 

períodos literarios 

referidos. 
literarios referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun fragmento de O 
bufón de El-Rei de Vicente 
Risco. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 



Unidade 4: A poesía de 1936 a 1976 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

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. 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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. 

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. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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) 

 

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) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

poesía galega 

entre 1936 e 

1975: 

produción 

bélica e 

autores/as do 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

poesía galega 

entre 1936 e 

1975: 

produción 

bélica e 

autores/as do 

Adoito, identifica, 

analiza e describe 

a poesía galega 

entre 1936 e 

1975: produción 

bélica e 

autores/as do 

exilio, a Xeración 

de 1936, a 

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, con 

gran 

dificultade. 

exilio, a 

Xeración de 

1936, a 

Promoción de 

Enlace e a 

Xeración das 

Festas 

Minervais, con 

algunhas 

dificultades. 

Promoción de 

Enlace e a 

Xeración das 

Festas Minervais. 

exilio, a 

Xeración de 

1936, a 

Promoción de 

Enlace e a 

Xeración das 

Festas 

Minervais. 

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. 

  

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos, 

con algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

 



3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun texto e dun poema 
de Celso Emilio Ferreiro. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

Unidade 5: A prosa de 1936 a 1976 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega entre 
1936 e 1975: Prosa: 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

3. Identificar, analizar e describir a 

literatura galega entre 1936 e 

1975: Prosa: produción bélica e 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

3.2. Identifica, analiza e describe a prosa 

galega entre 1936 e 1975: produción 

bélica e os autores do exilio, os 



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. Auto- res/as dos 
primeiros 70. 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos da 
literatura galega de 1936 a 
1975, identificación das 
súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e so- 
ciolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

autores/as do exilio. Os 

renovadores da prosa: Ánxel Fole, 

Eduardo Blanco-Amor, Álvaro 

Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A 

Nova Narrativa Galega. Autores/as 

dos primeiros 70. 

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. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo 

Blanco-Amor, Álvaro Cun- queiro e Xosé 

Neira Vilas) así como A Nova Narrativa 

Galega e autores/as dos primeiros 70. 

(CCL) 

 

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) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

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, con 

gran dificultade. 

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, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, 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. 

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. 



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. 

  

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con 

algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de - Lectura e análise de textos expositivos - Libro do 



novos contidos sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun fragmento de 
Arraianos de X. L. Méndez 
Ferrín. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

  

Unidade 6: O teatro entre 1936 e 1976 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega entre 
1936 e 1975: Teatro: o 
teatro do exilio, a Xeración 
dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia. 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos da 
literatura galega de 1936 a 
1975, identificación das 
súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

3. Identificar, analizar e describir a 

literatura galega entre 1936 e 

1975: Teatro: o teatro do exilio, a 

Xeración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. 

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 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

3.1. Identifica, analiza e describe o teatro 

galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, 

a Xe- ración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. (CCL) 

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) 

7.1. Analiza e comenta, a través de 



sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

mais o xénero ao que pertencen. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

probas escritas ou traballos, cando 

menos unha obra completa de 

cada un dos períodos literarios 

referidos. (CCL) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, analiza 

e describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro do 

exilio, a Xeración 

dos 50 e o Grupo 

de Ribadavia. 

Identifica, analiza 

e describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro do 

exilio, a Xeración 

dos 50 e o Grupo 

de Ribadavia, con 

gran dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro 

do exilio, a 

Xeración dos 

50 e o Grupo 

de Ribadavia, 

con algunhas 

dificultades. 

Adoito, Identifica, 

analiza e 

describe o teatro 

galego entre 

1936 e 1975: 

teatro do exilio, a 

Xeración dos 50 

e o Grupo de 

Ribadavia. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro 

do exilio, a 

Xeración dos 

50 e o Grupo 

de Ribadavia. 

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. 

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Obtén a 
Presenta Obtén Obtén a 

Obtén a 



información de 

fontes diversas.  

 

numerosas 

dificultades para 

obter información.  

información con 

algunhas 

dificultades. 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con gran 

dificultade. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con 

algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

- Libro do 

Alumno 



partir dun fragmento de A 
noite vai coma un río de Álvaro 
Cunqueiro. 

 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

Unidade 7: A literatura actual 

 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega de 1975 
ata a actualida- de: 
– 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. 
 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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. 

 

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 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

5.1. Identifica, analiza e describe a poesía 

galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéne- ros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 

90 e o novo século. (CCL) 

5.2. Identifica, analiza e describe a prosa 

galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéne- ros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 

90 e o novo século. (CCL) 

5.3. Identifica, analiza e describe o teatro 

galego de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéne- ros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 

90 e o novo século. (CCL) 

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) 

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 



ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

ao que pertencen. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

sociohistórico e sociolingüístico. (CCL) 

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. 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

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, 

con gran 

dificultade. 

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, 

con algunhas 

dificultades. 

Adoito, 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. 

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. 

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 

Identifica, 

analiza e 

describe a prosa 

galega de 1975 

ata a 

actualidade: 

temas, xéneros 

e subxéneros, e 

estéticas 

Identifica, 

analiza e 

describe a prosa 

galega de 1975 

ata a 

actualidade: 

temas, xéneros 

e subxéneros, e 

estéticas 

Habitualmente, 

identifica, analiza 

e describe a 

prosa galega de 

1975 ata a 

actualidade: 

temas, xéneros e 

subxéneros, e 

estéticas dos/das 

Identifica, 

analiza e 

describe a prosa 

galega de 1975 

ata a 

actualidade: 

temas, xéneros 

e subxéneros, e 

estéticas 



século. dos/das 

principais 

autores/as dos 

80, os 90 e o 

novo século, 

con moitos 

problemas. 

dos/das 

principais 

autores/as dos 

80, os 90 e o 

novo século, 

con algúns 

problemas. 

principais 

autores/as dos 

80, os 90 e o 

novo século. 

dos/das 

principais 

autores/as dos 

80, os 90 e o 

novo século. 

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. 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

identificar, analizar 

e describir 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. 

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 con algunhas 

dificultades. 

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, sen 

grandes dificultades. 

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. 

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. 

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, 

con enormes 

dificultades. 

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, 

con algunhas 

dificultades. 

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, 

sen grandes 

dificultades. 

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. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

Adoito, le e 

comenta textos 

representativos da 

prosa galega de 

1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente e 

ponos en relación 

co contexto 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 



relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico, 

con moitos 

problemas. 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico, 

con algúns 

problemas. 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

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. 

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, 

con enormes 

dificultades. 

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, 

con algunhas 

dificultades. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

con algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

 

 

 

 



3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun fragmento dun 
relato de ¿Que me queres, 
amor? de Manuel Rivas. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SECUENCIACIÓN QUE SE PROPÓN POR BLOQUES E ASIGNACIÓN PORCENTUAL  a cada un 

deles: 

BLOQUE DE 

CONTIDOS 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

LINGUA 

 Comprensión e 

producción de 

textos 

 Fonética 

 Morfoloxía 

 Sintaxe 

 Léxico-

semántica 

LINGUA 

 Comprensión e 

producción de 

textos 

 Fonética 

 Morfoloxía 

 Sintaxe 

 Léxico-

semántica 

LINGUA 

 Comprensión e 

producción de 

textos 

 Fonética 

 Morfoloxía 

 Sintaxe 

 Léxico-

semántica 

LINGUA 

 Comprensión e 

producción de textos 

 Fonética 

 Morfoloxía 

 Sintaxe 

 Léxico-semántica 

LITERATURA TEMAS 1, 2, 3, 4 TEMAS 5, 6, 7, 8 TEMAS 9, 1,. 11, 12 

SOCIOLINGÜÍSTICA TEMAS 1 e 4 TEMAS 2 e 5 TEMAS 3 e 6 

 

PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

BLOQUE:  LINGUA       a/ Competencia comunicativa 
(comprensión e produción textual) 

                                      b/ Lingua e gramática 

 50 % 

 

 20% 

BLOQUE:  SOCIOLINGÜÍSTICA     10 % 

BLOQUE:  LITERATURA     20 % 

  

TOTAL 100% 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Nos exames solicitarase: 

 Resposta a preguntas 

 Test 

 Elaboración e/ou corrección de diferentes textos escritos 

Traballos individuais ou en 

grupo (en caso de que  o 

profesor  os determine) 

O profesor dará as directrices. Terase en conta: 

 Presentación 

 Profundización sobre o tema axeitada ao nivel 

 bibliografía 

Probas orais (se as houber, 

decidiríao o profesor de aula) 

Exposición do traballo previamente realizado 

Probas que determine o profesor sobre diversos temas. 



Traballo na aula  Realización e corrección de actividades, tanto orais como escritas, de 

comprensión, resume e análise dos contados de cada tema. 

Observación e rexistro Observación sistemática da vida na aula, valorando o grao de 

participación, o esforzo realizado, o interese e as implicacións nas tarefas 

diarias, os intercambios e intervención orais, as exposición de información 

específicas, etc. 

Os traballos e exercicios que se realicen deberán ser presentados na data 

indicada. 

Só se repetirá un exame ao alumno que faltase a el se as causas da 

ausencia quedan suficiente e formalmente xustificadas. 

 

 
 
 

 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DE EXAMES E TRABALLOS 

Nas devanditas probas, teranse en conta os seguintes aspectos: 

 Exposición coherente de ideas 

 Uso de léxico adecuado. 

 Coherencia e cohesión. 

 Aspectos formais: ortografía, caligrafía , marxes, … 

Considerarase motivo suficiente para baixar a nota: 

 As expresións incorrectas e a falta de adecuación e organización (anacolutos, frases 

inacabadas, contradicións, …) 

 Non identificar correctamente o tema dun texto ou a idea principal. 

 Non desenvolver suficientemente os contidos das cuestión teóricas. 

 Non presentar o exame ou traballo de forma lexíbel, limpa, con boa ortografía, 

marxes, portada, en folios sen raiar, … Por este apartado poderanse descontar ata 

dous puntos da nota obtida. 

 

Como complemento ao artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de copia dun 

alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea implicado el ou 

outras persoas, será conduta gravemente praxudicial par a a convivencia do Centro”, este 

Departamento puntualiza:  

 Que se un alumno copia, a nota do exame será de 0 (cero puntos), e a súa 

cualificación mesa avaliación será asemade 0. Se esa proba corresponde á terceira 

avaliación ou ao exame final de xuño, o alumno deberá recuperar a asignatura en 

setembro. 

 Dados os sofisticados medios que poden ser empregados para a copia, se no 

transcurso da corrección se constatase e comprobase que o alumno copiou, isto 

traerá consigo a anulación da proba ao alumno ou alumnos que interviñesen. 



 Se a corrección da proba suxirise ao profesor algunha dúbida, este poderá requirir ao 

alumno toda clase de aclaracións a respecto do contido da mesma. 

 Asemade, a falta de asistencia a clase nun total de nove sesións suporá a perda do 

dereito a avaliación continua nesta materia. 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

Con carácter xeral, realizarase unha  proba escrita por avaliación, sen que isto obste para a 

realización  doutras probas, se o profesor da aula así o dispón. As probas cualificaranse de 0 

a 10 puntos, e indicarase a ponderación de cada unha das preguntas.  

Poderase descontar ata dous puntos da cualificación obtida por erros relacionados cos 

seguintes aspectos: 

 Carencias na presentación correcta do exame. 

 Emprego de rexistros vulgares ou coloquiais da lingua. 

 Carencias na orde lóxica da información o una estructura dos párrafos. 

 Erros graves na puntuación ou no uso dos conectores. 

 Erros na orde lóxica das oracións. 

 Erros continuados no uso das normas ortográficas (cada erro descontará 0,10 da nota 

obtida). Aos alumnos estranxeiros cunha boa disposición cara á asignatura e  cuxo 

dereito a exención na cualificación veña de expirar,  non se lles aplicará o mesmo 

desconto por faltas de ortografía. Nestes casos, valorarase o progreso do alumno e 

farase un redondeo, sen cuantificar nin penalizar o número exacto de faltas. 

Ademais, terase en conta o interese, a  actitude, as faltas de puntualidade e/ou asistencia 

inxustificadas, a implicación responsable no traballo da aula, a realización das actividades 

propostas para a casa. 

Se así o determina o profesor, os alumnos cuxa cualificación sexa insuficiente poderán realizar 

un exame de recuperación por avaliación. 

 

Recuperación final 

Considerarase que superaron a materia os alumnos que obtivesen nota de aprobado en todas 

as probas realizadas. 

Realizarase un exame final en xuño para aqueles alumnos que non superasen a materia.  

Este exame poderá ser de toda a materia ou só das partes non superadas, e versará sobre os 

contidos impartidos nas tres avaliacións 

Terán dereito a unha proba final de toda a asignatura os alumnos que perdesen o dereito á 

avaliación continua. 

A nota correspondente á avaliación ordinaria de maio será a suma da media das tres 

avaliacións. 



 Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a asignatura na convocatoria de maio, terán que presentarse ao 

exame de xuño. Os criterios de avaliación para este exame serán os mesmos que para calquera 

outro que se realice durante o curso. 

Falta aos exames 

Só se repetirá o exame ao alumno que xustifique formal e suficientemente a súa ausencia da 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E ACTUAL 

 

CONSIDERACIÓNS XERAIS 

A literatura constitúe un feito cultural e social que debe impregnar todos os ámbitos da vida 

dos alumnos e das alumnas, e facilitar a súa inserción na tradición cultural. Tendo en conta 

isto, e como complemento á Lingua Galega e Literatura, a Literatura Galega, axudará aos 

alumnos e ás alumnas, a sentirse membros activos da comunidade cultural da que forman 

parte, a aumentar o seu coñecemento do mundo e a analizar de forma crítica a realidade, así 

como a ampliar as súas posibilidades comunicativas e estéticas.. 

Cómpre non esquecer que todos os alumnos e alumnas cursan Lingua Galega e Literatura e 

que, polo tanto, con esta materia adquirirán unha visión xeral da creación literaria.  Esta 

materia permitiralles aos xoves, ademais da ampliación de determinados contidos 

conceptuais, a mellora na utilización de procedementos, técnicas, habilidades e estratexias 

que lles axudarán na análise, na investigación, no desenvolvemento do xuízo crítico, na 

reutilización da información, etc., aplicables non só no campo do literario, senón tamén 

noutros campos do saber e en situacións da súa vida cotiá. 

Un procedemento fundamental en literatura é a lectura, entendida como actividade complexa 

que implica comprender, explicar, analizar, interpretar e valorar a obra literaria, de forma que 

se perciba como algo vivo, creativo e lúdico, e conforme lectores sensibles, curiosos, reflexivos 

e respectuosos cara a todas as manifestacións literarias, artísticas e de pensamento. Así 

mesmo, a lectura permite achegarse á realidade cunha actitude aberta e desde múltiples 

puntos de vista, e comparar textos coa posibilidade de establecer relacións entre novas 

lecturas e marcos conceptuais previamente incorporados ós coñecementos dos alumnos e das 

alumnas. 

No desenvolvemento da materia, enfocada desde calquera punto de vista (monográfico, 

temático, historicista, literatura comparada,...) débense articular actividades nas que se 

estimule a receptividade lectora, comprensión de textos, e a creatividade escritora, aspectos 

claves nesta materia. Así mesmo, a proposta de actividades ha de permitir a posibilidade do 

traballo individual e grupal. É fundamental, tamén, que se cree un clima na aula no que se 

estimulen as inquedanzas literarias dos alumnos e das alumnas e no que se fomente o espírito 

crítico, a escoita e o respecto ás distintas ideas e opinións sobre unha obra, un autor ou un 

tema. O desenvolvemento destas actitudes conseguirá non só que os alumnos e as alumnas 

afonden nos seus coñecementos literarios, senón tamén que completen a súa personalidade, 

como individuos responsables, críticos e tolerantes, e que sexan quen de expoñer as súas 

opinións de forma argumentada e de captar e aceptar as opinións dos demais. 

 

 

 



 OBXECTIVOS XERAIS 

 

A través desta materia, os alumnos e as alumnas desenvolverán as seguintes capacidades: 

-Coñecer a creación literaria do século XX e XXI e utilizar de forma crítica as fontes 

bibliográficas e documentais adecuadas para o seu estudo, apreciando a obra literaria como 

fonte de enriquecemento cultural e de pracer persoal. 

-Ler obras literarias, identificar nelas os aspectos formais e temáticos que as individualizan e 

valoralas como expresión da sensibilidade do ser humano e da identidade cultural de Galicia. 

-Comprender a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural no que foi creada e 

recoñecer nela as influencias literarias e non literarias. 

-Valorar a riqueza temática da creación literaria do S. XX e XXI a través da análise do seu 

tratamento por diversos autores e mostrar interese pola actividade cultural desenvolvida polos 

mesmos. 

-Establecer relacións entre textos da Literatura Galega do século XX e XXI e textos doutras 

literaturas, explicando as conexións formais e temáticas existentes entre eles. 

-Elaborar sinxelos traballos de investigación sobre algunha obra ou aspecto salientable da 

mesma, utilizando as fontes de documentación necesarias, e emitir unha opinión persoal 

argumentada. 

Recomendarase a utilización como libro do alumno o editado por EDEBÉ-Rodeira para Lingua 

Galega e Literatura en 2016. 

 

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 

Unidade 1. A poesía do primeiro terzo do s. XX. 
Unidade 2. A prosa do primeiro terzo do s. XX. 

Unidade 3. O teatro do primeiro terzo do s. XX. 

Unidade 4. A poesía de 1936 a 1976. 

Unidade 5: A prosa de 1936 a 1976. 

Unidade 6. O teratro de 1936 a 1976. 

Unidade 7. A literatura actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1: A poesía do primeiro terzo do século XX 

 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

Literatura galega de 1916 
a 1936: poesía: autores/as 
de Vangarda e outros/as 
autores/as. 
 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

1. Identificar, analizar e 

describir a literatura galega de 

1916 a 1936: poesía: autores/as 

de Vangarda e outros/as 

autores/as. 

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. 

 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

1.1. Identifica, analiza e describe a poesía 

galega de 1916 a 1936: autores/as de 

Vangarda e outros/as autores/as. (CCL) 

 

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) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, analiza e 

describe a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

Cústalle moito 

identificar, analizar 

e describir a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

Ten algunhas 

dificultades para 

identificar, analizar 

e describir a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

Adoito, identifica, 

analiza e describe a 

poesía galega de 

1916 a 1936: 

autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 

Identifica, analiza e 

describe a poesía 

galega de 1916 a 

1936: autores/as de 

Vangarda e 

outros/as 

autores/as. 



autores/as. 

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. 

Amosa moitas 

dificultades para 

ler e comentar 

textos 

representativos 

da poesía galega 

de 1916 a 1936, 

caracterizalos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e poñelos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

Amosa algunhas 

dificultades para 

para ler e 

comentar textos 

representativos 

da poesía galega 

de 1916 a 1936, 

caracterizalos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e poñelos en 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha 

obra completa 

de cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha 

obra completa 

de cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos, 

con algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos,  -- Páxina 

inicial da 

unidade.  

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Libro do 

Alumno 

 



- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun poema de Ramón 
Cabanillas. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Libro do 

Alumno 

 

 

2:  A prosa do primeiro terzo do século XX 

1.MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega de 1916 
a 1936: Prosa: autores/as 
das Irmandades, o Grupo 
Nós (narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1. Identificar, analizar e 

describir a literatura galega de 

1916 a 1936: Prosa: autores/as 

das Irmandades, o Grupo Nós 

(narrativa e ensaio) e outros/as 

autores/as. 

 

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 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1.2. Identifica, analiza e describe a prosa 

galega de 1916 a 1936: autores/as das 

Irman-dades, o Grupo Nós (narrativa e 

ensaio) e outros/as autores/as. (CCL) 

 

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) 

7.1. Analiza e comenta, a través de 

probas escritas ou traballos, cando 



Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

sociolingüístico e mais o xénero 

ao que pertencen. 

 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

menos unha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

(CCL) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

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, con 

gran 

dificultade. 

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, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, 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. 

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.  

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. 

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, 

con moitos 

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, 

Habitualmente, 

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 

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. 



  problemas. con algúns 

problemas. 

sociolingüístico. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha 

obra completa 

de cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos 

períodos literarios 

referidos, con 

algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos 

períodos literarios 

referidos. 

Analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos 

períodos literarios 

referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

- Libro do 

Alumno 



etc. 

 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun relato de Rafael 
Dieste. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

3: O teatro do primeiro terzo do século XX 

1.MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega de 1916 
a 1936: Teatro: autores/as 
das Irmandades, Vangar-
das e Grupo Nós. 
 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1. Identificar, analizar e 

describir a literatura galega de 

1916 a 1936: Teatro: autores/as 

das Irmandades, Vangar-das e 

Grupo Nós. 

 

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. 

 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

1.3. Identifica, analiza e describe o teatro 

galego de 1916 a 1936: autores/as das 

Irman-dades, Vangardas e Grupo Nós. 

(CCL) 

 

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) 

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) 



períodos literarios referidos. 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, analiza 

e describe o 

teatro galego de 

1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego de 

1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós, con 

gran dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego de 

1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós, con 

algunhas 

dificultades. 

Adoito, identifica, 

analiza e 

describe o teatro 

galego de 1916 a 

1936: autores/as 

das Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego 

de 1916 a 1936: 

autores/as das 

Irmandades, 

Vangardas e 

Grupo Nós. 

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. 

  

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 

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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 



traballos, cando 

menos unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos, 

con algunhas 

dificultades. 

obra completa de 

cada un dos 

períodos literarios 

referidos. 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, resolver etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun fragmento de O 
bufón de El-Rei de Vicente 
Risco. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 



4: A poesía de 1936 a 1976 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

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. 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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. 

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. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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) 

 

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) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

poesía galega 

entre 1936 e 

1975: 

produción 

bélica e 

autores/as do 

Identifica, 

analiza e 

describe a 

poesía galega 

entre 1936 e 

1975: 

produción 

bélica e 

autores/as do 

Adoito, identifica, 

analiza e describe 

a poesía galega 

entre 1936 e 

1975: produción 

bélica e 

autores/as do 

exilio, a Xeración 

de 1936, a 

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, con 

gran 

dificultade. 

exilio, a 

Xeración de 

1936, a 

Promoción de 

Enlace e a 

Xeración das 

Festas 

Minervais, con 

algunhas 

dificultades. 

Promoción de 

Enlace e a 

Xeración das 

Festas Minervais. 

exilio, a 

Xeración de 

1936, a 

Promoción de 

Enlace e a 

Xeración das 

Festas 

Minervais. 

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. 

  

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta fontes 

diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos, 

con algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

 



3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun texto e dun poema 
de Celso Emilio Ferreiro. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

 

  

5: A prosa de 1936 a 1976 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

   



Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega entre 
1936 e 1975: 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. Auto- res/as dos 
primeiros 70. 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos da 
literatura galega de 1936 a 
1975, identificación das 
súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e so- 
ciolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

Bloque 5. Educación literaria 

 

3. Identificar, analizar e describir a 

literatura galega entre 1936 e 

1975: 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. Autores/as 

dos primeiros 70. 

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. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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 Cun- queiro e Xosé 

Neira Vilas) así como A Nova Narrativa 

Galega e autores/as dos primeiros 70. 

(CCL) 

 

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) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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 

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 

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 

Adoito, 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 

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 



e autores/as dos 

primeiros 70. 

e autores/as dos 

primeiros 70, con 

gran dificultade. 

e autores/as dos 

primeiros 70, con 

algunhas 

dificultades. 

Narrativa Galega e 

autores/as dos 

primeiros 70. 

autores/as dos 

primeiros 70. 

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. 

  

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, 

con moitos 

problemas. 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con 

algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 



ideas previas Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun fragmento de 
Arraianos de X. L. Méndez 
Ferrín. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

6: O teatro entre 1936 e 1976 

 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega entre 
1936 e 1975: Teatro: o 
teatro do exilio, a Xeración 
dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia. 
Lectura e comentario de 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

3. Identificar, analizar e describir a 

literatura galega entre 1936 e 

1975: Teatro: o teatro do exilio, a 

Xeración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. 

4. Ler e comentar textos 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

3.1. Identifica, analiza e describe o teatro 

galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, 

a Xe- ración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. (CCL) 

4.3. Le e comenta textos representativos 

do teatro galego de 1936 a 1975, 



textos significati- vos 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. 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

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. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

(CCL) 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

Identifica, analiza 

e describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro do 

exilio, a Xeración 

dos 50 e o Grupo 

de Ribadavia. 

Identifica, analiza 

e describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro do 

exilio, a Xeración 

dos 50 e o Grupo 

de Ribadavia, con 

gran dificultade. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro 

do exilio, a 

Xeración dos 

50 e o Grupo 

de Ribadavia, 

con algunhas 

dificultades. 

Adoito, Identifica, 

analiza e 

describe o teatro 

galego entre 

1936 e 1975: 

teatro do exilio, a 

Xeración dos 50 

e o Grupo de 

Ribadavia. 

Identifica, 

analiza e 

describe o 

teatro galego 

entre 1936 e 

1975: teatro 

do exilio, a 

Xeración dos 

50 e o Grupo 

de Ribadavia. 

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. 

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, 

con moitos 

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, 

con algúns 

problemas. 

Habitualmente, 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. 

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. 



problemas. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con gran 

dificultade. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos, con 

algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e 

comenta, a través 

de probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios 

referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

ideas previas 

- Activación de coñecementos previos, 

Rutina de pensamento e Visión 360º. 

- Páxina 

inicial da 

unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 

- Libro do 

Alumno 



avaliación • Actividades de avaliación a 
partir dun fragmento de A 
noite vai coma un río de Álvaro 
Cunqueiro. 

 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

7: A literatura actual 

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

Bloque 5. Educación 

literaria 

 

Literatura galega de 1975 
ata a actualida- de: 
– 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. 
 
Lectura e comentario de 
textos significati- vos 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. 
 
Análise e comentario, a 
través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

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. 

 

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 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

5.1. Identifica, analiza e describe a poesía 

galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéne- ros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 

90 e o novo século. (CCL) 

5.2. Identifica, analiza e describe a prosa 

galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéne- ros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 

90 e o novo século. (CCL) 

5.3. Identifica, analiza e describe o teatro 

galego de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéne- ros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 

90 e o novo século. (CCL) 

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) 

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. (CCL) 



dunha obra completa de 
cada un dos períodos 
literarios referidos. 

ao que pertencen. 

7. Analizar e comentar, a través 

de probas escritas ou traballos, 

cando menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

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. 

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) 

 

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

 1 2 3 4 

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. 

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, 

con gran 

dificultade. 

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, 

con algunhas 

dificultades. 

Adoito, 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. 

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. 

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. 

Identifica, 

analiza e 

describe a prosa 

galega de 1975 

ata a 

actualidade: 

temas, xéneros 

e subxéneros, e 

estéticas 

dos/das 

Identifica, 

analiza e 

describe a prosa 

galega de 1975 

ata a 

actualidade: 

temas, xéneros 

e subxéneros, e 

estéticas 

dos/das 

Habitualmente, 

identifica, analiza 

e describe a 

prosa galega de 

1975 ata a 

actualidade: 

temas, xéneros e 

subxéneros, e 

estéticas dos/das 

principais 

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, 

con moitos 

problemas. 

principais 

autores/as dos 

80, os 90 e o 

novo século, 

con algúns 

problemas. 

autores/as dos 

80, os 90 e o 

novo século. 

principais 

autores/as dos 

80, os 90 e o 

novo século. 

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. 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

identificar, analizar 

e describir 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. 

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 con algunhas 

dificultades. 

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, sen 

grandes dificultades. 

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. 

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. 

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, 

con enormes 

dificultades. 

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, 

con algunhas 

dificultades. 

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, 

sen grandes 

dificultades. 

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. 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 

Adoito, 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 

Le e comenta 

textos 

representativos 

da prosa galega 

de 1975 á 

actualidade, 

caracterízaos 

formal, estrutural 

e tematicamente 

e ponos en 

relación co 

contexto 



contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

sociohistórico e 

sociolingüístico, 

con moitos 

problemas. 

sociohistórico e 

sociolingüístico, 

con algúns 

problemas. 

sociolingüístico. sociohistórico e 

sociolingüístico. 

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. 

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, 

con enormes 

dificultades. 

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, 

con algunhas 

dificultades. 

Habitualmente, 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. 

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. 

Obtén a 

información de 

fontes diversas.  

 

Presenta 

numerosas 

dificultades para 

obter 

información.  

Obtén 

información con 

algunhas 

dificultades. 

Obtén a 

información, pero 

non consulta 

fontes diversas. 

Obtén a 

información 

consultando 

fontes diversas.  

 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos. 

Analiza e 

comenta, a 

través de 

probas escritas 

ou traballos, 

cando menos 

unha obra 

completa de 

cada un dos 

períodos 

literarios 

referidos, con 

gran dificultade. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

con algunhas 

dificultades. 

Normalmente, 

analiza e comenta, a 

través de probas 

escritas ou traballos, 

cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos períodos 

literarios referidos. 

Analiza e comenta, 

a través de probas 

escritas ou 

traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 

un dos períodos 

literarios referidos. 

 

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos 

Fase Finalidade Descrición da actividade Recursos 

INICIAL Contextualización e 

exploración de 

- Activación de coñecementos previos, - Páxina 

inicial da 



ideas previas Rutina de pensamento e Visión 360º. unidade. 

Libro do 

Alumno 

DESENVOLVEMENTO Introdución de 

novos contidos 

- Lectura e análise de textos expositivos 

sobre os contidos da unidade 

- Escoita atenta e toma de 

apuntamentos 

- Posta en común das ideas adquiridas 

- Consulta de ligazóns en Internet 

- Libro do 

Alumno 

- Libro dixital 

 

 

 Estruturación dos 

coñecementos 

- Realización das actividades propostas: 

ler, definir, expor, argumentar, debater, 

completar, analizar, comentar, resolver 

etc. 

 

- Libro do 

Alumno 

SÍNTESE  Aplicación do 

coñecemento e 

avaliación 

• Compleción de mapa 
conceptual 

• Conceptos clave 
• Actividades de avaliación a 

partir dun fragmento dun 
relato de ¿Que me queres, 
amor? de Manuel Rivas. 

 

- Libro do 

Alumno 

 Motivación final Textos expositivos sobre aspectos 
motivadores relacionados co tema da 
unidade. 

Zona + Libro 

do Alumno 

 

  Secuenciación e asignación porcentual na cualificación final: 

                                                                                                                                                                        

Porcentaxe na nota final 

1.ª avaliación    Unidades 1-2                                       30 % 

2.ª avaliación    Unidades 3-5                                           30 % 

3.ª avaliación    Unidades 6-7                                       30 % 

libros de lectura                                       10 % 

TOTAL                                      100% 

 

Obras de lectura obrigatoria: 

1ª AVALIACIÓN: Os outros feirantes; Alvaro Cunqueiro. 

2ª AVALIACIÓN: A esmorga; Eduardo Blanco Amor. 

3ª AVALIACIÓN: o alumnado elixirá unha destas obras: 



Veu visitarme o mar; Rosa Aneiros. 

Vento ferido; Carlos Casares. 

As rulas de Bakunin; Riveiro Coello. 

Infamia; Ledicia Costas. 

Dos arquivos do trasno, Rafael Dieste. 

Os fillos do mar; Pedro Feijoo. 

O crepúsculo e as formigas; Méndez Ferrín. 

Á lus do candil; Ánxel Fole. 

Intramundi, Carlos G. Reigosa. 

Querida amiga, Marina Mayoral. 

Aplicación instantánea; Carlos Negro 

Izan o da saca; Xabier Quiroga. 

O lapis do carpinteiro; Manuel Rivas. 

Así nacen as baleas; Anxos Sumai. 

Saxo tenor; Roberto Vidal Bolaño. 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

As evidencias que podemos recoller nesta materia  poden obterse a partir de: 

•  Probas escritas  ue recollan os est ndares de aprendi axe.  eali arase un proba escrita, 

como mínimo, por cada avaliación.  

   Os erros lingüísticos descontarán ata un máximo de dous puntos sobre a cualificación global. 

O cálculo levarase a cabo do seguinte xeito: 

      Moi graves: soluicións que son alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, 

mala colocación do pronome ersoal  tono…).  escontarase 0,20 cada un. 

      Graves: b/v, h, y, etc. Descontarase 0,10 cada un. 

       Leves: solución alleas ao estándar vicente e acentuación diacrítica. Descontarase 0,05 por 

cada un. 

• Probas  ou controis realizados sobre a lectura de tres obras literarias ao longo do curso. 

•  Ferramentas de autoa aliación e coa aliación do traballo na aula. 



 

Con carácter xeral, realizarase unha  proba escrita por avaliación, sen que isto obste para a 

realización  doutras probas, se o profesor da aula así o dispón. As probas cualificaranse de 0 a 

10 puntos, e indicarase a ponderación de cada unha das preguntas.  

Poderase descontar ata dous puntos da cualificación obtida por erros relacionados cos 

seguintes aspectos: 

 Carencias na presentación correcta do exame. 

 Emprego de rexistros vulgares ou coloquiais da lingua. 

 Carencias na orde lóxica da información o una estructura dos párrafos. 

 Erros graves na puntuación ou no uso dos conectores. 

 Erros na orde lóxica das oracións. 

 Erros continuados no uso das normas ortográficas (cada erro descontará 0,10 da nota 

obtida). Aos alumnos estranxeiros cunha boa disposición cara á asignatura e  cuxo 

dereito a exención na cualificación veña de expirar,  non se lles aplicará o mesmo 

desconto por faltas de ortografía. Nestes casos, valorarase o progreso do alumno e 

farase un redondeo, sen cuantificar nin penalizar o número exacto de faltas 

 Os erros lingüísticos descontarán ata un máximo de dous puntos sobre a cualificación 

global. O cálculo levarase a cabo do seguinte xeito: 

       Moi graves: soluicións que son alleas ao sistema lingüístico do 

galego (tempos compostos, mala colocación do pronome ersoal 

 tono…).  escontarase 0,20 cada un. 

       Graves: b/v, h, y, etc. Descontarase 0,10 cada un. 

        Leves: solución alleas ao estándar vicente e acentuación diacrítica. 

Descontarase 0,05 por cada un. 

Ademais, terase en conta o interese, a  actitude, as faltas de puntualidade e/ou asistencia 

inxustificadas, a implicación responsable no traballo da aula, a realización das actividades 

propostas para a casa. 

Se así o determina o profesor, os alumnos cuxa cualificación sexa insuficiente poderán realizar 

un exame de recuperación por avaliación. 

 

Recuperación final 

Considerarase que superaron a materia os alumnos que obtivesen nota de aprobado en todas 

as probas realizadas. 

Realizarase un exame final en maio para aqueles alumnos que non superasen a materia.  

Este exame poderá ser de toda a materia ou só das partes non superadas, e versará sobre os 

contidos impartidos nas tres avaliacións 

Terán dereito a unha proba final de toda a asignatura os alumnos que perdesen o dereito á 

avaliación continua. 



A nota correspondente á avaliación ordinaria de maio será a media das tres avaliacións. 

 Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a asignatura na convocatoria de maio, terán que presentarse ao 

exame de xuño. Os criterios de avaliación para este exame serán os mesmos que para calquera 

 

Como complemento ao artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de copia dun 

alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea implicado el ou 

outras persoas, será conduta gravemente praxudicial par a a convivencia do Centro”, este 

Departamento puntualiza:  

 Que se un alumno copia, a nota do exame será de 0 (cero puntos), e a súa 

cualificación mesa avaliación será asemade 0. Se esa proba corresponde á terceira 

avaliación ou ao exame final de xuño, o alumno deberá recuperar a asignatura en 

setembro. 

 Dados os sofisticados medios que poden ser empregados para a copia, se no 

transcurso da corrección se constatase e comprobase que o alumno copiou, isto 

traerá consigo a anulación da proba ao alumno ou alumnos que interviñesen. 

 Se a corrección da proba suxirise ao profesor algunha dúbida, este poderá requirir ao 

alumno toda clase de aclaracións a respecto do contido da mesma. 

 Asemade, a falta de asistencia a clase nun total de nove sesións suporá a perda do 

dereito a avaliación continua nesta materia. 

 Só se repetirá o exame ao alumno que xustifique formal e suficientemente a súa 

ausencia da convocatoria 

 

 

CONTIDOS básicos de Literatura galega do S. XX e da actualidade 

 Coñecer as características fundamentais da prosa do século XX e actual. A prosa de ficción 
(a crítica literaria, o artigo de opinión). 

 

 Analizar a creación poética galega no século XX e actual. Temática: paisaxismo, poesía 
existencial, poesía social, poesía amorosa. Forma e linguaxe poética. Relacións 
intertextuais. 

 

 Coñecer as características fundamentais do teatro galego no s.XX e actual. 
 

 Relacionar a literatura  coas outras artes. Texto literario e espectáculo teatral. A súa 
presenza no século XX. Literatura e cine. Debuxo e simbolismo. Texto, imaxe e contexto. 

 

 Lectura obrigada de tres obras literarias. 
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