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I. INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN.
CENTRO: ALUMNADO: DEPARTAMENTO

 Situación:

- IES Macías o Namorado está ubicado na vila de Padrón, 
concello semi rural de 10000 habitantes con dous 
institutos e dous colexios, ao sur da provincia de A 
Coruña, entre os ríos Sar e Ulla.

 Centros adscritos:

- EEIP   Rosalía de Castro

 Ensinanzas que ofrece o centro:

 FP básica (Administración e Electricidade)

 Ensino secundario obrigatorio (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º
ESO)

 Bacharelato (1º e 2º):

 Científico-Tecnolóxico

 Humanidades e Ciencias sociais.

 Ciclos formativos:

 Grao medio:

- Equipamento e instalacións eléctricas e 
automáticas.

 Alumnado:

- O alumnado do IES reside, 
maioritariamente, no medio 
rural (75%). O 25% restante 
vive na vila de Padrón.

 Poboación inmigrante:

-

 Alumnado con necesidades 
educativas no curso actual

-

 Docentes:

- Lourdes Lema Porteiro (Xefa do 
Departamento).

- Miguel Ángel Prieto Rodríguez 
(definitivo).

- Alexandre Charlón Cedeira.

 Materias que se imparten:

- Lingua castelá e Literatura: 

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO.

- Lingua castelá e Literatura: 

1ºBACH., 2º BACH.

- Literatura Universal:

1º BACH.

 Distribución horaria:
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- Xestión administrativa

 Grao superior:

- Administración e finanzas.

- Automoción e Robótica industrial.

 Características singulares

- Aula abalar.

- Canón e pizarra dixital nas aulas. 

- Tres edificios . 

- Horario de mañá cunha tarde para ESO e BACH  e dúas 
para os Ciclos

- Lourdes Lema Porteiro: (18 h.)

Lingua castelá e literatura: 

4º ESO, Literatura Universal, 1º 
BACH., Reforzo.

- Miguel Ángel Prieto Rodríguez: 
(16 h.)

Lingua castelá e literatura: 

3º ESO,  2º BACH., Reforzo 
2ºBach., Literaturas Hispánicas.

-  Alexandre Charlón Cedeira: (18 
h.)

  1º ESO., 2º ESO e Reforzo

Como características e recursos relevantes para a nosa programación para o curso 2022 – 2023 destacamos:

 Proxecto Lingüístico en proceso de elaboración (constituído un grupo de traballo dende o terceiro trimestre do curso 2016 -2017).

 Departamento de Orientación eficaz e colaborador, asesorando e acompañando nas medidas de atención á diversidade e de mellora de 
convivencia no centro.

 Equipo da Biblioteca e de Dinamización Lingüística moi activo e dinamizador.

 Deseño da Programación tendo en conta tres posibles escenarios: Presencial, semi-presencial ou telemático.
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II. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.
Na área de Lingua Castelá e Literatura incidiremos no desenvolvemento de todas as competencias de maneira sistemática facendo fincapé nos aspectos máis

afíns á área.

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

Dende a  área de Lingua Castelá  e  Literatura  desenvólvense de forma xeral  varios  aspectos  desta  competencia,  xa  que os  análises  das  estruturas

morfolóxicas, sintácticas e textuais supoñen un adestramento do razoamento lóxico; e a súa sistematización, a aplicación dun método rigoroso. Por outro

lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos poñen en contacto a área coa relación do home coa realidade, o mundo científico e o entorno

medioambiental.

Así, ademais dos aspectos sinalados, destacamos os seguintes:

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no seu entorno natural  e as repercusións para a vida futura.

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas á situacións da vida cotiá.

 Comunicación lingüística (CCL)

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito curricular, polo tanto, poderíamos incluír  calquera dos

descritores da competencia. Sen embargo, resaltaranse aquí aqueles que favorezan a súa transversalidade:

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

 Manter unha actitude favorable cara á lectura.

 Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor…
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 Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas.

 Competencia dixital (CD)

A área de Lingua Castelá e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante e necesaria no contexto actual. O uso das

novas tecnoloxías supón un novo modo de comunicación cuxo ámbito haberá que adestrar de xeito sistemático. A produción de procesos comunicativos

eficaces nos que se empregan os contidos propios da asignatura é fundamento esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos. 

Por iso, nesta área, traballaremos os seguintes aspectos da competencia:

  Empregar distintas fontes para a procura de información.

  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

  Elaborar información propia derivada da obtida a través de medios tecnolóxicos.

  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

  Utilizar os distintos canais de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.

  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A expresión da lingua  e  o  coñecemento de diversas  expresións  culturais  a  través  da  literatura  facilitan,  dende a  área,  o  desenvolvemento  desta

competencia. A verbalización de emocións e sentimentos sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo

literario... fan desta área un cauce perfecto para adestrar a competencia.

Polo que nesta área, traballaremos os seguintes puntos: 
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 Mostrar respecto cara o patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), e cara ás 
persoas que han contribuído ao seu desenvolvemento.

  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

 Expresar sentimentos emociones dende códigos artísticos. 

  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito cotiá.

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

 Competencias sociais e cívicas (CSC)

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas.

Dende o uso da lingua para consensuar, establecer e cumprir regras de funcionamento ate o seguimento das normas de comunicación, pódese adestrar

en lingua Castelá e Literatura o desenrolo desta competencia. Por outra parte, a contextualización da comunicación lingüística e literaria propia da área e

a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta competencia.

Para iso adestraremos os seguintes aspectos: 

  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades.

  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo para a resolución de conflitos. 

  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

  Involucrarse e promover acciones cun fin social.

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CCIEE)

O desenvolvemento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto educativo porque favorece a autonomía

dos  alumnos  e  o  desenvolvemento  de  habilidades  persoais  para  emprender  accións  innovadoras  en  contextos  académicos  que  logo  se  poderán
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extrapolar a situacións vitais. No propio estudio da asignatura o alumno debe recoñecer os seus recursos e desenvolver hábitos que permitan superar

dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Os aspectos que traballaremos son:  

  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta de elas.

  Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

  Xerar novas e diverxentes posibilidades dende coñecementos previos do tema.

  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

  Mostrar iniciativa persoal para iniciar e promover acciones novas.

 Aprender a aprender (CAA)

A competencia de aprender a aprender pódese desenrolar na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se recoñeza a si mesmo

como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido a área de Lingua Castelá e Literatura préstase a iso de xeito favorable, xa

que favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolabas a outras áreas e contextos. 

Traballaremos os seguintes trazos de xeito prioritario:

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funciones executivas… 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados intermedios.
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 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
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III. METODOLOXÍA DIDÁCTICA.

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado

e o alumno ou alumna adquire un maior grao de protagonismo. Por iso, a metodoloxía didáctica desta etapa será activa e participativa, de xeito tal que

permita aos alumnos implicarse nas tarefas que deben realizar, utilizando procedementos variados que doten á clase de dinamismo e axilidade. 

O alumnado será unha parte activa no desenvolvemento da clase, para favorecer o dinamismo e o troco de opinións. Será o docente quen deberá orientar e

guiar o traballo do alumno na procura e manexo da información, e na resolución de problemas,  procurando que o alumno se volva cada vez mais autónomo

no seu traballo. Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da asignatura: a comprensión lectora, a

expresión escrita e oral e a argumentación. 

 Estratexias metodolóxicas 

 Exposicións do docente utilizando diferentes soportes e explicando detalladamente o significado dos conceptos máis complexos e novedosos.

 Lectura colectiva de antoloxías de textos de diferentes ámbitos académico, social, persoal co obxectivo de mellorar a comprensión escrita.

 Lectura individual de libros propostos pola docente co fin de fomentar o pracer pola lectura.

 Audicións e visionado de materiais seleccionados polo docente co obxectivo de mellorar a comprensión oral.

 Traballo en parellas que favorece o intercambio de opinións e favorece a aprendizaxe.

 Traballo individual  e reflexivo de actividades diversas propostas polo docente.

 Elaboración de traballos en grupo en forma de realización de murais, exposicións orais e presentacións empregando soportes dixitais. O traballo 
en grupo colaborativo aporta, ademais do adestramento en habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal dende a diversidade, una 
plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.

 Posta en común en gran grupo a través do diálogo e a lectura colectiva, tras o traballo individual ou de grupo.
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 Realización de actividades individuais que potenciarán a expresión oral mediante a emisión de opinións persoais, pequenas exposicións e 
valoracións dos traballos dos compañeiros.

 Utilización e elaboración de resumos, esquemas e  mapas conceptuais como estratexia para un aprendizaxe significativo.

 Realización de probas escritas (exames) para aqueles contidos que requiran un estudo máis individual.

 Creación de textos breves e lectura posterior dos mesmos en voz alta para que os demais valoren a característica esencial de cada un, e así 
favorecer o xuízo crítico e o traballo colaborativo.

 Exemplo de secuenciación de traballo na aula 

 Motivación: 

 Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos. 

 Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo. 

 Presentación da actividade con  textos, fotos, audios, vídeos, etc. 

 Información do profesor/a: 

 Información básica para todo o alumnado. 

 Información complementaria para reforzo e apoio. 

 Información complementaria para afondamento e ampliación. 

 Traballo persoal: 

 Lectura e comprensión de textos. 

 Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 

 Resposta a preguntas. 

 Resolución de actividades e problemas que se fixeron na casa ou na aula, dando especial importancia á intervención de todos os alumnos, 
que, en maior ou menor medida, irán resolvendo en voz alta as cuestións que puideran xurdir.
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 Comentario de textos, vídeos, audios, imaxes, etc. 

 Elaboración de resumos, esquemas, mapas conceptuais.

 Elaboración de textos expositivos, argumentativos, narrativos e informativos con intención lúdica e académica.

 Memorización comprensiva. 

Página 15 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

IV. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Usaranse materiais diversos e complementarios tales como:

 Libro do alumno:
- Para 1º ESO: Lengua y Literatura 1, Operación mundo. Ed. Anaya.

- Para 2º ESO: Lengua y Literatura 2º ESO, editorial ANAYA.
- Para 3º ESO: Lengua y Literatura 3, Operación mundo. Ed. Anaya.
- Para 4º ESO: Lengua y Literatura 4º ESO. Proyecto global interactiv (Edebé On), editorial Edebé.
- Para 1º Bacharelato: Lengua y Literatura 1, Operación mundo. Ed. Anaya.

- Para 2º Bacharelato: Lengua castellana y literatura, editorial Santillana.
- Para Literatura Universal: Literatura Universal, Código abierto. Ed. Casals.

 Material elaborado e proporcionado polos docentes (fotocopias,  fichas, aula virtual).
 A proposta didáctica da editorial do libro do alumno.
 Os recursos fotocopiables das propostas didácticas, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación.
 Dicionarios, manuais de gramática e morfoloxía que facilitará a resolución de dúbidas ao alumnado e que encontrará na biblioteca de aula.
 Exemplares de libros de lectura que o alumnado pode solicitar en empréstito e que atopará tanto na biblioteca de aula coma na biblioteca do

centro.
 Vídeos, CD e recursos TIC serán tamén empregados en ocasións.
 Ordenadores do programa Abalar.
 A Aula Virtual do Macías o Namorado (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/aulavirtual/).
 Aplicación Cisco-Webex.
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V. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Na ESO atopamos na aula alumnos e alumnas con diferentes ritmo de aprendizaxe e distinto grao de motivación. O obxectivo é que todos  e todas

participen no proceso de aprendizaxe e que acaden os obxectivos que correspondan á súa capacidade e interese. Para logralo, completarase a súa formación

con actividades de reforzo para os que van máis lentos na consecución dos seus obxectivos, ademais das probas de recuperación pertinentes. 

Na avaliación dos traballos e exames terase en conta a capacidade intelectual do alumno así como o esforzo realizado durante o trimestre; non se

cualificará da mesma forma ao alumno que ten unha especial dificultade para conseguir os obxectivos previstos e ten que realizar maior esforzo, que ao que,

podendo, demostra unha baixa consecución nas metas preestablecidas.

Tanto os exames coma os traballos escritos se devolverán corrixidos individualmente para que o alumno vexa no que falla especialmente e poida pór

os medios para se corrixir.

Dende o curso 2016 -2017 o Departamento de Lingua castelá e Literatura ofrece un reforzo de Lingua castelá en 1º e 2º de Bacharelato porque, aínda

que o desexable sería  que non existise moita diferenza entre o alumnado, xa que se trata dunha ensinanza non obrigatoria  e todos deberían ter una

preparación similar, detectamos que na nosa área  isto non é así; por iso, dende o Departamento decidimos ofertar un reforzo, co apoio da Dirección do

centro, dunha hora en 1º e outra en 2º para suplir as carencias e diferencias entre o alumnado. 

Para atender ás necesidades, en xeral, que presenta o noso alumnado, aparte das medidas ordinarias e habituais que se presentan no marco de cada

aula particular, teremos en conta as seguintes liñas de actuación:
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NEAE 
(necesidade específica de apoio 
educativo)

Liña de actuación – resposta educativa

TDAH:
Varios alumnos/as na
ESO e en Bacharelato

 Terase en conta o “Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo 
e sanitario”

o http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546  
 Orientacións da Asociación:

o http://www.acnhsantiago.org/  
o Desdobres, apoios e reforzos educativos e axenda escolar 

Desfase curricular  Exención de 2º idioma en 1º e 2º de ESO
 Apoios dentro/fóra da aula co PT
 Apoios fóra da aula profesor/a
 REFORZO na aula co propio profesor/a. Adaptacións curriculares, se procede.
 Plan individualizado de seguimento de pendentes.

Alumnado con problemas de lecto–
escritura

 “Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos da aprendizaxe”: 
o http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656  

 Orientacións da Asociación:
o http://www.agadix.es/  

 Traballar na medida do posible: 
o Exactitude lectora e ortografía básica. Velocidade lectora. Segmentación. Comprensión lectora e 

composición escrita.
 Exención do segundo Idioma
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VI. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS.

A avaliación inicial facilitaranos o  coñecemento  non só do grupo como conxunto, senón tamén información acerca de diversos aspectos individuais de nosos

estudantes; a partires dela poderemos obter datos fundamentais para desenvolver o noso labor: 

a. Funcionamento do grupo: clima da aula, nivel de disciplina, atención...
b. Fortalezas e carencias que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares. 
c. Fortalezas e carencias que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 
d. Identificación de alumnos e as alumnas que necesitan un maior seguimento ou persoalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe:

- alumnado con necesidades educativas
- alumnado con altas capacidades
- alumnado con necesidades no diagnosticadas, que requiran atención específica pola situación particular

 Medidas a adoptar en función dos resultados:

a. Actividades en grupo destinadas a obter un logro óptimo do grupo que melloren o clima da aula.
b. Reforzo de contidos curriculares empregando diversas metodoloxías e actividades:

- traballos en grupo
- procura de información
- elaboración de traballos, murais...

c. Práctica no grupo de desempeños competenciais prioritarios da materia.
d. Para o alumnado que necesite un maior seguimento:

- ter en conta diversos aspectos ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos cooperativos
- nomear titores nos traballos en grupo
- acoutar o tempo para as actividades en función do alumnado
- distribuír as tarefas en función das capacidades e habilidades do alumnado 
- valorar o modo en que se van a avaliar os progresos destes estudantes.

 Data prevista de realización 

As probas de avaliación inicial tentarán realizarse entre a primeira e segunda semana de inicio de curso.

Página 19 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

 Deseño da proba:

A proba constará de catro apartados nas que se alternarán preguntas tipo test, preguntas e respostas, elaboración de textos:

 Compresión lectora

 Expresión escrita

 Gramática

 Educación literaria
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VII. PLANS DE TRABALLO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Os docentes da materia de Lingua castelá e literatura reunirán ao alumnado que teña suspensa a materia de cursos anteriores e tratarán con eles a

forma de recuperala. Recomendaranse exercicios e manuais para acadar os obxectivos do curso suspenso e entregaráselle a documentación onde se explicará

o xeito de recuperar a materias, as datas para realización das probas, o material de reforzo e os mínimos esixibles necesarios para recuperar a materia.

O alumnado poderá consultar cos docentes, nas horas de clase de lingua,  todas aquelas dúbidas ou problemas que lle puideran ter xurdido. Aqueles

alumnos que non cursen a materia de lingua de castelá senón  outros niveis ou ensinanzas, poderán dirixirse, para solucionar dúbidas, á calquera docente do

departamento de Lingua castelá.

Xeitos de superar a materia pendente de Lingua castelá e Literatura:
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A. Por parciais Datas

 Realizarán dúas probas parciais ao longo do curso coa intención de
facilitar a superación da materia.

Estas probas farán media entre si,  sempre e cando se obteña una
nota mínima de 4 en cada un dos exames. 

 Para superar a asignatura deberase acadar unha puntuación mínima
de 5 como media dos dous parciais.

 Probas parciais:

 a primeira proba: xaneiro (datas a determinar pola CCP e
xefatura de estudos). 

 a segunda proba: abril/  maio (datas a determinar pola
CCP e xefatura de estudos). 

B. Exame final Datas

 No caso de non superar  a materia por parciais,  o alumno poderá
realizar un único exame final no que entrará toda a materia.

 Para superar a asignatura deberase acadar unha puntuación mínima
de 5.

 Proba final: maio (datas a determinar pola CCP e xefatura
de estudos).

C. Xuño Datas

 Se aínda así o alumno no conseguise superar a materia, terá dereito
a un exame final extraordinario no mes de xuño no que se aplicarán
os mesmos criterios que na proba final de maio.  Probas xuño: calendario fixado por el centro.
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VIII. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Obxectivos da educación secundaria obrigatoria:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas
da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou
por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como
calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a
aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito,  na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

j) Coñecer,  valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas,  así  como o patrimonio artístico e cultural.
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais,  e
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da
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sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio
deste dereito.

n) 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.
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1. CURSO 2º ESO
1.1. OBXECTIVOS

SEGUNDO CURSO

  1. Comprender os textos orais, interpretalos e valorar a súa expresión en ámbitos diversos.

  2. Comunicarse de forma oral en entornos diversos e valorar a importancia da conversación.

  3. Emitir  mensaxes  orais  claros,  adecuados  ao  contexto,  coherentes  e  cohesionados,  empregando   a  linguaxe  oral  e  os  aspectos
prosódicos e non verbales da linguaxe.

  4. Ler de forma comprensiva e con capacidade crítica textos diversos.

  5. Extraer información de diversas fontes de comunicación escrita, impresa ou dixital, empregándoa para aprender de forma activa.

  6. Producir textos escritos coherentes e cohesionados, valorando a importancia da escritura.

  7. Profundizar  nos  aspectos  gramaticais  e  estructurais  das  palabras,  comprendendo  o  seu  significado,  diferenciando  os  seus  usos
subxectivos e obxectivos, e recoñecendo a importancia das súas relacións de igualdade e contrariedade.

  8. Manexar o dicionario para a resolución de dúbidas e para enriquecer o propio vocabulario.

  9. Utilizar os grupos ou sintagmas nominais, adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da oración simple. 

10. Analizar os elementos constitutivos da oración simple. 

11. Identificar a intención comunicativa do discurso, coa interpretación e o análisis dos elementos lingüísticos que o compoñen.

12. Recoñecer a riqueza cultural que supón a variedade lingüística de España.

13. Ler obras da literatura española e universal como fonte de pracer e enriquecimiento persoal e adquirir un hábito lector.

14. Reflexionar sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes. 

15. Comprender textos literarios de distintos xéneros e épocas.

16. Escribir textos propios con intención literaria.

1.2. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
A materia de lingua castelá de 2º de ESO traballará os elementos transversais integrándoos nun ensino destinado fundamentalmente ao desenvolvemento
das diferentes competencias. A materia fará especial fincapé nos seguintes elementos transversais:
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- A comprensión lectora e a expresión oral e escrita (o propio carácter da materia favorece o traballo nestes campos): a lectura de fragmentos de
obras literarias da literatura xuvenil ou universal, a lectura de obras completas así como  de textos de diferente tipoloxía procedentes dos medios
de comunicación axudarán notablemente ao afondamento destes aspectos.

- A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación : o análise de producións en formato dixital e a elaboración de
materiais propios por parte do alumnado completarán a súa formación tanto no campo das TIC como no da comunicación audiovisual.

- O emprendemento: o desenvolvemento de procesos creativos individuais e en grupo fomentarán a iniciativa persoal. 

- A educación cívica e constitucional: a participación en diálogos contribuirá a promover a resolución pacífica de conflitos nos ámbitos da vida
persoal, familiar e social;  do mesmo xeito, a intervención en debates axudará a aportar valores que defendan a igualdade, a democracia e o
respecto aos dereitos humanos. A materia de lingua castelá préstase ao uso reflexivo da linguaxe de maneira que favoreza  os comportamentos
non sexistas e que eviten os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou de algún tipo de discapacidade. Farase
especial fincapé en actitudes destinadas a prevención de violencia de xénero e da violencia contra as persoas con discapacidade ou de calquera
forma de violencia, racismo ou xenofobia. 
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1.3. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe
Compet. 
clave

Temporalización
Grao mín. de
consecución

Procedementos e instrumentos de 
avaliación.

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

h
m

B1.1.  Comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
orais  en  relación  co
ámbito de uso: ámbito
persoal,  educativo  ou
escolar, e social. 

B1.1.  Escoitar  de  forma
activa,  comprender,
interpretar  e  valorar
textos  orais  propios  dos
ámbitos  persoal,
educativo  ou  escolar,  e
social. 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais
propios  do  ámbito  persoal,  escolar/  educativo  e
social,  identificando  a  estrutura,  a  información
relevante e a intención comunicativa do/da falante.

CCL - Todo o curso 
escolar.

100% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

LCLB1.1.2.  Retén  información  relevante  e  extrae
informacións concretas.

CCL - Todo o curso 
escolar.

100%

LCLB1.1.3.  Segue  e  interpreta  instrucións  orais
respectando a xerarquía dada.

CCL - Todo o curso 
escolar.

100%

h
m

B1.2.  Comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
orais  en  relación  coa
súa  finalidade:  textos
narrativos,  descritivos,
instrutivos, expositivos
e  textos
argumentativos.
Diálogo.

B1.2.  Escoitar  de  xeito
activo,  comprender,
interpretar  e  valorar
textos orais de diferente
tipo.

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais
de  intención  narrativa,  descritiva,  instrutiva,
expositiva  e  argumentativa,  identificando  a
información  relevante,  determinando  o  tema  e
recoñecendo  a  intención  comunicativa  do/da
falante, así como a súa estrutura e as estratexias de
cohesión textual oral.

CCL - Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

LCLB1.2.2.  Retén  información  relevante  e  extrae
informacións concretas. 

CCL - Todo o curso 
escolar.

100%
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- Probas específicas: resolución de 
exercicios.

LCLB1.2.3.  Utiliza  progresivamente  os  instrumentos
adecuados para localizar o significado de palabras
ou  enunciados  descoñecidos  (demanda  axuda,
procura en dicionarios,  lembra o contexto en que
aparece, etc.).

CAA
CCL

- Todo o curso 
escolar.

50%

LCLB1.2.4.  Resume  textos  narrativos,  descritivos,
instrutivos, expositivos e argumentativos de forma
clara, recollendo as ideas principais e integrando a
información  en  oracións  que  se  relacionen
loxicamente e semanticamente.

CCL
CAA - Todo o curso 

escolar.
50%

h
m

B1.3.  Escoita  activa  e
cumprimento  das
normas  básicas  que
favorecen  a
comunicación.

B1.3.  Escoitar  de  xeito
activo  e  comprender  o
sentido  global  de  textos
orais.

LCLB1.3.1.  Observa  e  analiza  as  intervencións
particulares de cada participante nun debate tendo
en conta o ton empregado, a linguaxe que se utiliza,
o contido e o grao de respecto cara ás opinións das
demais persoas.

CCL
CSC - Todo o curso 

escolar.
50% Probas  específicas:  resolución  de

exercicios.

h B1.4.  Coñecemento  e
uso  progresivamente
autónomo  das
estratexias  necesarias
para  a  produción  e  a
avaliación  de  textos
orais. Aspectos verbais
e non verbais.

B1.4.  Comprender  o
sentido  global  de  textos
orais.

LCLB1.4.1.  Recoñece  o  proceso  de  produción  de
discursos  orais  valorando a claridade expositiva,  a
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión
dos contidos. 

CSIE
CCL - Todo o curso 

escolar. 50%

- Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.
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LCLB1.4.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de
tempos,  e  o  emprego  de  axudas  audiovisuais  en
calquera tipo de discurso.

CD
CCL - Todo o curso 

escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia
e allea a partir da práctica habitual da avaliación e
autoavaliación, e propón solucións para melloralas.

CAA
CCL - Todo o curso 

escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

g
h

B1.5.  Coñecemento,  uso
e  aplicación  das
estratexias  necesarias
para  falar  en  público:
planificación  do
discurso,  prácticas
orais  formais  e
informais, e avaliación
progresiva.

B1.5.  Aprender  a  falar  en
público,  en  situacións
formais  e  informais,  de
xeito  individual  ou  en
grupo.

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. CCL

- Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.
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LCLB1.5.2.  Realiza  intervencións  non  planificadas
dentro  da  aula,  analizando  e  comparando  as
similitudes e as diferenzas entre discursos formais e
espontáneos.

CSC
CCL - Todo o curso 

escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

LCLB1.5.3.  Incorpora  progresivamente  palabras
propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas
orais.

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

LCLB1.5.4.  Pronuncia  con  corrección  e  claridade,
modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade
da práctica oral.

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.
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a
d
g

B1.6.  Participación  en
debates,  coloquios  e
conversas
espontáneas
respectando  as
normas  básicas  de
interacción,
intervención e cortesía
que  regulan  estas
prácticas orais.

B1.7. Creación de textos
orais  e  audiovisuais
que  reproduzan
situacións  reais  ou
imaxinarias  de
comunicación.

B1.6.  Participar e valorar a
intervención en debates,
coloquios  e  conversas
espontáneas.

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende as
instrucións  do/da  moderador/a  en  debates  e
coloquios.

CSC
CCL - Todo o curso 

escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben
dirixir as conversas orais axustándose á quenda de
palabra,  respectando  o  espazo,  xesticulando
adecuadamente, escoitando activamente as demais
persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida.

CCL
CSC - Todo o curso 

escolar.
50%

- Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Intercambios orais.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

b
h

B2.1.  Coñecemento  e
uso  das  técnicas  e
estratexias  necesarias
para a comprensión de
textos escritos.

B2.1. Aplicar estratexias de
lectura  comprensiva  e
crítica de textos.

LCLB2.1.1.  Pon en práctica  diferentes estratexias  de
lectura en función do obxectivo e o tipo de texto.

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

LCLB2.1.2.  Comprende  o  significado  das  palabras
propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao
seu repertorio léxico.

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50%

LCLB2.1.3.  Relaciona  a  información  explícita  e
implícita dun texto, e pona en relación co contexto.

CCEC
CCL - Todo o curso 

escolar.

50%
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LCLB2.1.4.  Deduce  a  idea  principal  dun  texto  e
recoñece  as  ideas  secundarias,  comprendendo  as
relacións que se establecen entre elas. 

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50%

LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido
dunha frase  ou dun texto que conteña diferentes
matices semánticos e que favorezan a construción
do significado global e a avaliación crítica.

CMCCT

- Todo o curso 
escolar.

50%

b
h
l

B2.2.  Lectura,
comprensión  e
interpretación  de
textos  narrativos,
descritivos, instrutivos,
expositivos  e
argumentativos.

B2.2.  Ler,  comprender,
interpretar  e  valorar
textos  en  diferentes
formatos e soportes.

LCLB2.2.1.  Localiza,  relaciona  e  secuencia
informacións  explícitas  e  implícitas  nun  texto,  e
deduce informacións ou valoracións implícitas.

CCL

- 1º e 2º 
trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información
dada  en  diagramas,  gráficas,  fotografías,  mapas
conceptuais, esquemas, etc.

CMCCT
CCL - 1º e 2º 

trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.
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b
e
h

B2.3.  Utilización
progresivamente
autónoma  da
biblioteca  escolar  e
das  tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  como
fonte de obtención de
información.
Educación para o uso,
o  tratamento  e  a
produción  de
información.

B2.3.  Procurar  e  manexar
información,  na
biblioteca  e  noutras
fontes,  en  papel  ou
dixital,  para  integrala
nun  proceso  de
aprendizaxe continua.

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes
de  información  integrando  os  coñecementos
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.

CD
CCL - Todo o curso 

escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

LCLB2.3.2.  Coñece  o  funcionamento  de  bibliotecas
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é
capaz  de  solicitar  autonomamente  libros,  vídeos,
etc.

CD
CCL - Todo o curso 

escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

g
h

B2.4.  Coñecemento  e
uso  das  técnicas  e  as
estratexias  para  a
produción  de  textos
escritos:  planificación,
obtención  de  datos,
organización  da
información,
redacción  e  revisión
do  texto.  A  escritura
como proceso.

B2.4.  Aplicar
progresivamente  as
estratexias  necesarias
para  producir  textos
adecuados, coherentes e
cohesionados.

LCLB2.4.1.  Aplica técnicas  diversas  para planificar  os
seus  escritos  (esquemas,  árbores,  mapas
conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura.

CSIE
CCL - 1º e 2º 

trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado,
organizando  as  ideas  con  claridade,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineais  cohesionadas  e
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

CCL

- 1º e 2º 
trimestre

50%

e
h
i

B2.5.  Produción  de
textos  escritos  e
audiovisuais
relacionados  co

B2.5.  Escribir  textos  en
diferentes  soportes  e
formatos,  en relación co
ámbito de uso. 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e
familiar,  escolar  ou  educativo  e  social,  imitando
textos modelo.

CCL

- 1º e 2º 
trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.
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l ámbito  persoal,
educativo  ou  escolar,
e social.

B2.6.  Produción  de
textos  escritos  e
audiovisuais
narrativos,  descritivos,
instrutivos, expositivos
e  argumentativos,  e
escritura  de  textos
dialogados.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.

LCLB2.5.2.  Escribe  textos  narrativos,  descritivos  e
instrutivos,  expositivos,  argumentativos  e
dialogados, imitando textos modelo.

CCEC
CCL - 1º e 2º 

trimestre

50%

LCLB2.5.3.  Realiza esquemas e mapas,  e explica por
escrito  o  significado  dos  elementos  visuais  que
poden aparecer nos textos.

CMCCT
CD
CCL

- Todo o curso 
escolar.

50%

Bloque 3. Coñecemento da lingua

b
h

B3.1.  Recoñecemento,
uso  e  explicación  das
categorías gramaticais:
substantivo, adxectivo,
determinante,
pronome,  verbo,
adverbio,  preposición,
conxunción  e
interxección.

B3.2.  Coñecemento,  uso
e  valoración  das
normas  ortográficas  e
gramaticais,
recoñecendo  o  seu
valor  social  e  a
necesidade  de
cinguirse  a  elas  para
conseguir  unha
comunicación eficaz.

B3.1.  Aplicar  os
coñecementos  sobre  a
lingua e  as  súas normas
de  uso  para  resolver
problemas  de
comprensión  de  textos
orais e escritos, e para a
composición e a revisión
progresivamente
autónoma  dos  textos
propios e alleos.

LCLB3.1.1.  Recoñece  e  explica  o  uso  das  categorías
gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento
para  corrixir  erros  de  concordancia  en  textos
propios e alleos.

CCL

- 1º trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.

LCLB3.1.2.  Recoñece  e  corrixe  erros  ortográficos  e
gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os
coñecementos  adquiridos  para  mellorar  a
produción  de  textos  nas  súas  producións  orais,
escritas e audiovisuais.

CCL

- 1º trimestre

50%

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas
verbais nas súas producións orais e escritas.

CCL

- 1º trimestre

50%
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b
h

B3.3.  Comprensión  e
interpretación  dos
compoñentes  do
significado  das
palabras: denotación e
connotación. 

B3.2.  Comprender  o
significado  das  palabras
en toda a súa extensión
para  recoñecer  e
diferenciar  os  usos
obxectivos  dos
subxectivos.

LCLB3.2.1.  Diferencia os  compoñentes denotativos e
connotativos  no  significado  das  palabras  dentro
dunha frase ou un texto oral ou escrito.

CCL

- 1º trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.

h B3.4.  Coñecemento
reflexivo das relacións
semánticas  que  se
establecen  entre  as
palabras.

B3.3. Comprender e valorar
as relacións de igualdade
e  de  contrariedade  que
se  establecen  entre  as
palabras  e o seu uso no
discurso oral e escrito.

LCLB3.3.1.  Recoñece  e  usa  sinónimos  e  antónimos
dunha palabra, e explica o seu uso concreto nunha
frase ou nun texto oral ou escrito.

CCL

- 1º trimestre

50%

h
n

B3.5.  Observación,
reflexión e explicación
dos  cambios  que
afectan  o  significado
das palabras: causas e
mecanismos.
Metáfora,  metonimia,
palabras  tabú  e
eufemismos.

B3.4.  Recoñecer  os
cambios  de  significado
que afectan a palabra no
texto:  metáfora,
metonimia,  palabras
tabú e eufemismos.

LCLB3.4.1.  Recoñece  e  explica  o  uso  metafórico  e
metonímico das palabras nunha frase ou nun texto
oral ou escrito.

CCEC
CCL

- 1º trimestre 50%

LCLB3.4.2.  Recoñece  e  explica  os  fenómenos
contextuais  que  afectan  o  significado  global  das
palabras: tabú e eufemismo.

CCEC
CCL

50%

h B3.6.  Recoñecemento,
uso  e  explicación  dos
conectores  textuais  e
dos  principais
mecanismos  de
referencia  interna,
tanto  gramaticais
como léxicos.

B3.5.  Identificar  os
conectores textuais  e os
principais  mecanismos
de  referencia  interna
presentes  nos  textos,
recoñecendo  a  súa
función  na  organización
do contido do discurso.

LCLB3.5.1.  Recoñece,  usa  e  explica  os  conectores
textuais  (de adición,  contraste  e explicación)  e  os
principais  mecanismos  de  referencia  interna,
gramaticais  (substitucións  pronominais)  e  léxicos
(elipse  e  substitucións  mediante  sinónimos  e
hiperónimos),  e  valora  a  súa  función  na
organización do contido do texto.

CCL - 1º e 2º 
trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.

a
h

B3.7.  Recoñecemento,
uso  e  explicación  dos
recursos  de
modalización  en

B3.6. Identificar a intención
comunicativa  da  persoa
que fala ou escribe. 

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica
o uso dos tempos e modos verbais.

CCL - 1º e 2º 
trimestre

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
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función da persoa que
fala  ou  escribe.
Expresión  da
obxectividade  e  a
subxectividade  a
través  das
modalidades
oracionais  e  as
referencias internas ao
emisor  e  ao  receptor
nos textos.

textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.

i
l

B3.8.  Participación  en
proxectos (elaboración
de  materiais
multimedia,  folletos,
carteis,  recensións
sobre  libros  e
películas, etc.) nos que
se  utilicen  varias
linguas,  tanto
curriculares  como
outras  presentes  no
centro  docente,  e
relacionados  cos
elementos
transversais,  evitando
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais.

B3.7.  Participar  en
proxectos  (elaboración
de materiais multimedia,
folletos,  carteis,
recensións sobre libros e
películas,  etc.)  nos  que
se utilicen varias linguas,
tanto  curriculares  como
outras  presentes  no
centro  docente,  e
relacionados  cos
elementos  transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

LCLB3.7.1.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,  folletos,  carteis,  recensións
sobre libros  e películas,  obras  de teatro,  etc.)  nos
que  se  utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos
elementos  transversais, evita  estereotipos
lingüísticos ou culturais,  e valora as  competencias
que posúe como persoa plurilingüe.

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.

a
h
i
ñ
o

B3.9. Recoñecemento da
diversidade  lingüística
propia  do  ámbito
persoal,  social  e
mediático.

B3.8. Recoñecer e valorar a
diversidade  lingüística,
con  especial  atención  á
realidade galega.

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de
Galicia.

CSC
CCL

- 1º trimestre 50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.
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g
h

B3.10.  Identificación  e
progresiva  utilización
dos  coñecementos
sobre  as  linguas  para
desenvolver  unha
competencia
comunicativa
integrada.

B3.9.  Reflexionar  sobre  o
sistema e  as  normas  de
uso  das  linguas,
mediante a comparación
e  a  transformación  de
textos,  enunciados  e
palabras,  e  utilizar  estes
coñecementos  para
solucionar  problemas de
comprensión  e  para  a
produción de textos.

LCLB3.9.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de
ámbito contextual,  textual, oracional e da palabra,
desenvolvidos  no  curso  nunha  das  linguas,  para
mellorar  a  comprensión  e a produción  dos textos
traballados en calquera das outras.

CAA
CCL

- Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios, interpretación de datos e 
textos.

- Análise de producións do alumnado: 
resolución de actividades.

Bloque 4. Educación literaria

h
l
n
c

B4.1.  Lectura  libre  de
obras  da  literatura
española e universal, e
da  literatura  xuvenil,
como fonte de pracer,
de  enriquecemento
persoal  e  de
coñecemento  do
mundo,  para  lograr  o
desenvolvemento  dos
seus  propios  gustos  e
intereses literarios, e a
súa  autonomía  de
lectura.

B4.1.  Ler  fragmentos  ou
obras  da  literatura
española  e  universal  de
todos  os  tempos  e  da
literatura  xuvenil,
próximas  aos  propios
gustos  e  ás  afeccións,
amosando  interese  pola
lectura.

LCLB4.1.1.  Le  e  comprende  cun  grao  crecente  de
interese e autonomía obras literarias próximas aos
seus gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses.

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

h
l
n

B4.1.  Lectura  libre  de
obras  da  literatura
española e universal, e
da  literatura  xuvenil

B4.2. Promover a reflexión
sobre a conexión entre a
literatura  e  o  resto  das
artes  (música,  pintura,

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade
de reflexión observando, analizando e explicando a
relación entre diversas manifestacións artísticas de
todas as épocas (música, pintura, cine, etc.).

CCEC
CCL - Todo o curso 

escolar.

50% - Observación sistemática: diario de 
clase do profesor.
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c como fonte de pracer,
de  enriquecemento
persoal  e  de
coñecemento  do
mundo,  para  lograr  o
desenvolvemento  dos
seus  propios  gustos  e
intereses literarios, e a
súa  autonomía  de
lectura.

cine,  etc.),  como
expresión do sentimento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras
literarias,  musicais,
arquitectónicas,  etc.
personaxes  e  temas  de
todas as épocas.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a
evolución  de  personaxes-tipo,  temas  e  formas  ao
longo de diversos períodos histórico-literarios ata a
actualidade.

CAA
CCL

50%

h
l
n
c

B4.1.  Lectura  libre  de
obras  da  literatura
española e universal, e
da  literatura  xuvenil,
como fonte de pracer,
de  enriquecemento
persoal  e  de
coñecemento  do
mundo,  para  lograr  o
desenvolvemento  dos
seus  propios  gustos  e
intereses literarios, e a
súa  autonomía  de
lectura.

B4.3. Fomentar o gusto e o
hábito  pola  lectura  en
todas  as  súas  vertentes:
como fonte de acceso ao
coñecemento  e  como
instrumento  de  lecer  e
diversión  que  permite
explorar  mundos
diferentes  aos  nosos,
reais ou imaxinarios.

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas
impresións cos/coas compañeiros/as.

CCL
CSC - Todo o curso 

escolar.
50% - Observación sistemática: diario de 

clase do profesor.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

LCLB4.3.2.  Le  en  voz  alta  modulando,  adecuando  a
voz, apoiándose en elementos da comunicación non
verbal e potenciando a expresividade verbal.

CCL

- Todo o curso 
escolar.

50%

h
l
n

B4.2.  Redacción  de
textos  de  intención
literaria  a  partir  da
lectura  de  textos,

B4.4.  Redactar  textos
persoais  de  intención
literaria  seguindo  as
convencións  do  xénero,

LCLB4.4.1.  Redacta  textos  persoais  de  intención
literaria  a  partir  de  modelos  dados  seguindo  as
convencións  do  xénero,  con  intención  lúdica  e
creativa.

CCL
CCEC - Todo o curso 

escolar.
50% - Observación sistemática: diario de 

clase do profesor.
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utilizando  as
convencións  formais
do  xénero  e  con
intención  lúdica  e
creativa.

con  intención  lúdica  e
creativa.

- Análise de producións de alumnos: 
textos escritos.

- Análise de producións de alumnos: 
producións orais individuais ou en 
grupo.

- Probas específicas: resolución de 
exercicios propostos nos obradoiros 
de escritura.

LCLB4.4.2.  Desenvolve  o  gusto  pola  escritura  como
instrumento  de  comunicación  capaz  de analizar  e
regular os seus propios sentimentos.

CAA
CCL - Todo o curso 

escolar.

50%

1.3.1. Secuenciación dos contidos

Seguindo o libro de Anaya, a secuenciación dos contidos será desta maneira:
1ª AVALIACIÓN:TEMAS 1 a 4
2º AVALIACIÓN:TEMAS 5 a 8
3º AVALIACIÓN: TEMAS 9 a 12
Esta secuenciación pode verse sometida a cambios por razóns de diversa índole: Nivel do grupo, necesidade de reforzo en determinados contidos, actividades,
etc.

1.4. AVALIACIÓN
Ao longo do curso os alumnos estarán informados do seu progreso no proceso de aprendizaxe a través das indicacións que se lle vaian dando: correccións das
distintas probas escritas previstas,  interacción na aula,  corrección do caderno de clase e  dos  traballos  que se  vaian propondo.  Unha vez ao trimestre
informarase de xeito formalizado, a través da cualificación da avaliación de acordo co establecido na normativa vixente, aos pais e aos alumnos dos progresos
destes no proceso de aprendizaxe.

Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos, así como a súa dedicación e esforzo, mediante a cualificación final que se determinará
de acordo coas especificacións e criterios de avaliación e cualificacións que se detallan nos puntos seguintes.

1.4.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR AS CUALIFICACIÓNS TRIMESTRAIS
A cualificación de cada trimestre para  o segundo curso da ESO será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos seguintes

apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles:
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Apartados Procedementos e instrumentos de Avaliación Observacións Ponderación

A

 Probas específicas (exames de lingua e literatura):

 Como mínimo realizaranse dúas ao trimestre.

o Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos.

o A nota deste   apartado   será   a   media   das cualificacións 
obtidas nas distintas probas.

70%

B

 Probas específicas das lecturas recomendadas (exames)

 Realizaranse o número de  probas segundo o criterio 
do docente

o Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos. 

o A nota deste   apartado   será   a   media   das cualificacións 
obtidas nas distintas probas.

10%

C

 Traballo diario na aula e na casa.

 Control do traballo diario (caderno)

o 5% Control cuantitativo de actividades realizadas 
(completas, corrixidas na aula, cun mínimo de claridade, ...)

o 5% Control cuantitativo da realización do caderno da clase, 
no que teñen que recoller cada día que foi o que fixeron e 
que aprenderon. Igual que no caso anterior, cantos días o 
teñen completo, ordenado, claro...

10%

D

 Actitude na aula ( 0.05p. por positivo) o 2.5% Uso e actitude cara á lingua (usala ou intentalo, non 
facer comentarios despectivos cara a ela...)

o 2.5% Actitude e comportamento en xeral: facer as tarefas, 
manter unha actitude correcta, amosar respecto polos 
compañeiros e compañeiras e polo profesorado, etc.

o  2.5% Participación

o  2.5% Traballo na aula

10%
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De non cumprirse os requisitos sinalados no punto anterior a nota final trimestral do alumno será un 4 como máximo.

(Apartado A) As probas escritas puntuaranse sobre 10 puntos, agás que o docente faga constar outra puntuación na folla do exame. Copiar ou
levar chuletas suporá a anulación da proba. 

Nos exames poderanse descontar ata un máximo de 2 puntos por erros relacionados cos seguintes aspectos:

- Carencias graves no que se refire a unha presentación correcta do exame.

- Erros graves de puntuación ou de uso de conectores.

- Erros continuados no uso das normas de ortografía. (0, 10 por cada falta de ortografía, o mesmo desconto aplicarase a cada dous
tiles incorrectos).

- Carencias graves na redacción:

 En canto ao ordenamento lóxico da información ou á estruturación dos parágrafos.

 Erros na ordenación lóxica das oracións.

A docente poderá penalizar ata con un punto a cualificación resultante da media ponderada de cada trimestre ao alumnado que non realice o
traballo diario tanto na aula coma na casa. A profesora anotará un negativo cada vez que non realice os deberes de aula e de casa. Cada
negativo terá o valor de -0,10.

O alumnado poderá sumar ata un máximo dun punto á cualificación de cada trimestre polas actividades relacionadas coas lecturas voluntarias ou
pola súa participación no club de lectura, sempre e cando, o resultado da cualificación de cada trimestre acade un mínimo de cinco. En ningún caso
facer unha lectura voluntaria eximirá de facer as lecturas obrigatorias.

En coherencia co expresado nos puntos anteriores, a cualificación trimestral redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao
enteiro superior  se o seu valor é 0,5 ou superior e ao anterior nos restantes casos, sen prexuízo de que a nota mínima será de 1 punto.
Así,  a  unha cualificación  trimestral  de 4,5  corresponderalle  5 na cualificación  da  avaliación;  a  unha cualificación  trimestral  de 4,4
corresponderalle unha cualificación na avaliación de 4.
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1.4.2. RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS:
Considérase  superada  a  avaliación  cando  o  alumnado  obteñan  unha  cualificación  igual  ou   superior  a  5  puntos.  En  caso  de  non  alcanzar  dita  nota,  e

considerando o carácter progresivo da nosa materia, poderase recuperar superando as avaliacións posteriores.

1.4.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR A CUALIFICACIÓN FINAL
Terceira avaliación do mes de xuño.

Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo establecido no punto anterior, se obteña unha puntuación, igual
ou superior a 5 puntos.

En todos os cursos se poderá sumar á nota final ata 1 punto pola participación en actividades ou proxectos relacionados coa materia e/ou clubs de lectura
(ata 0,2 puntos por actividade; se unha actividade se desenvolve durante un trimestre ou durante todo o curso computará ata 0,5 puntos).
Esta participación debe estar debidamente informada polo profesorado responsable e a puntuación correspondente engadirase sempre a
partir dunha nota mínima de 5 puntos. 

Avaliación final  do mes de xuño.

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación,  poderá realizar  unha proba no mes de xuño,  nas datas establecidas ao efecto pola
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 1 a 10
para o  nivel  de  ESO.  O período abranguido  entre a  terceira  avaliación  parcial  e  a  final  dedicarase  a actividades  de  apoio,  reforzo,
recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña a materia pendente con partes sen superar, logo de realizada
a terceira avaliación parcial, o profesorado do Departamento realizará un breve informe de avaliación individualizado, que servirá como
base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación
final de curso.

O alumnado que teña superada a materia na terceira avaliación realizará tamén actividades de reforzo, ampliación e titoría; terá a posibilidade de subir
nota na avaliación final presentándose a un exame de toda a materia.

Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso,  se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación  final  para o alumnado aprobado será a media ponderada das tres avaliacións (30% a primeira, 30% a segunda, 40% a terceira)  ou a nota
obtida no exame realizado para subir nota, sempre e cando sexa superior á media ponderada; e, para o alumnado que non supere a materia ,
a nota será a acadada no exame de recuperación que se realizará antes da avaliación final, sempre e cando esa nota sexa superior á obtida
despois de calcular a media ponderada do curso. Para aprobar, terá que acadarse un mínimo de 5 puntos. 
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2. CURSO 4º ESO

2.1. OBXECTIVOS

CUARTO  CURSO

 

 1. Comprender textos orais, interpretándoos e valorando a súa expresión dentro de ámbitos diversos.

  2. Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando a importancia da conversa.

  3. Comunicarse de forma clara, adecuando o discurso ó contexto, con coherencia e cohesión empregando a linguaxe oral e os aspectos prosódicos e non
verbais da linguaxe.

  4. Ler comprensivamente e con capacidade de crítica diversos textos.

  5. Extraer información de diferentes fontes de comunicación escrita, en papel ou dixital, e utilizala para aprender de forma activa.

  6. Producir textos con cohesión e coherencia, valorando a importancia da escrita.

  7. Utilizar as distintas categorías gramaticáis e formas verbais con intención comunicativa e expresiva en distintos contextos lingüísticos.

  8. Coñecer a creación de palabras novas añadindo sufixos y prefixos procedentes doutras linguas.

  9. Distinguir o significado das palabras dependendo do contexto onde se empregan. 

10. Recoñecer e analizar a estructura das oracions compostas.

11. Utilizar os recursos lingüísticos dispoñibles para afrontar problemas de comprensión e expresión oral e escrita.

12. Analizar a estructura dos distintos tipos de textos, interiorizala e empregala nas produccións propias.

13. Utilizar a lingua con intención comunicativa, interpretando o discurso e analizando os elementos lingüísticos que o compoñen.

14. Ler obras da literatura española e universal, manifestando gusto pola lectura e desenrolando o hábito lector.

15. Reflexionar sobre as relacións entre a literatura e o resto das artes.
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16. Comprender textos literarios representativos da literatura do século XVIII ata os nosos días.

17. Escribir textos persoais de intención literaria.

18. Usar a creatividade na redacción de textos de carácter literario.

2.2. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Mediante a lectura de fragmentos ou obras completas da literatura española e universal  e o seu posterior análise crítico de ideas , a materia de Lingua e
Literatura de 4º ESO traballa de xeito directo e reflexivo  a comprensión lectora  e a expresión oral e escrita.

De entre as ensinanzas transversais, a materia de Lingua e Literatura de 3.º traballará especialmente:

- A  comunicación  audiovisual  e  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  mediante  a  elaboración  de  traballos  en  soporte  dixital,
presentación de traballos e o análise de producións audiovisuais en grupo e individualmente.

- O emprendemento: o desenvolvemento de procesos creativos individuais e en grupo fomentarán a iniciativa persoal. 
- A educación cívica e constitucional: participación en diálogos e debates manifestando respecto e tolerancia e valorando as intervencións dos

outros.  Fomentarase o desenvolvemento de valores como a igualdade entre homes  e mulleres e a non discriminación por calquera condición ou
circunstancia persoal  ou social.  Tamén se traballará a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista (deberase facer fincapé no
respecto ao Estado de dereito e de consideración ás vítimas do terrorismo)e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 
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2.3. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet
clave

Temporalizac
Grao mín. 
de consec.

Procedementos e instrumentos de 
avaliación

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

 h
 m

 B1.1.  Comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
orais  en  relación  co
ámbito  de  uso:
persoal,  educativo,
social e laboral.

 B1.1.  Comprender,
interpretar  e valorar
textos  orais  propios
dos ámbitos persoal,
educativo ou escolar,
e social. 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais
propios  dos  ámbitos  persoal,  educativo e  laboral,
identificando  a  información  relevante,
determinando  o  tema e  recoñecendo  a  intención
comunicativa do/da falante.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -Observación sistemática: diario de clase
do profesor.

-Intercambios orais: diálogo.

 LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do
contido do texto, analizando fontes de procedencia
non verbal.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -Observación sistemática: diario de clase
do profesor.

 LCLB1.1.3.  Retén  información  relevante  e  extrae
informacións concretas.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -Observación sistemática: diario de clase
do profesor.

-Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos orais e escritos. 

 LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as
mensaxes  orais  e  a  relación  entre  discurso  e
contexto. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -Observación sistemática: diario de clase
do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios.

 LCLB1.1.5.  Distingue entre  información  e opinión en
mensaxes  procedentes  dos  medios  de
comunicación, e entre información e persuasión en
mensaxes  publicitarias  orais,  identificando  as
estratexias de enfatización e expansión.

 CSC Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios.
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

 LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais.  CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -Observación sistemática: diario de clase
do profesor.

 h
 m

 B1.2.  Comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
orais  en  relación  coa
súa  finalidade:  textos
narrativos,  descritivos,
instrutivos,  expositivos
e  argumentativos.
Diálogo.

 B1.2.  Comprender,
interpretar  e valorar
textos  orais  de
diferente tipo.

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais
de  intención  narrativa,  descritiva,  instrutiva,
expositiva  e  argumentativa,  identificando  a
estrutura e a información relevante, determinando
o  tema  e  recoñecendo  a  intención  comunicativa
do/da falante.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios.

 LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do
contido do texto, analizando fontes de procedencia
non verbal.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 LCLB1.2.3.  Retén  información  relevante  e  extrae
informacións concretas.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -Observación sistemática: diario de clase
do profesor.

-Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos orais e escritos. 

 LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do
contido  de  textos  narrativos,  descritivos,
instrutivos, expositivos e argumentativos, emitindo
xuízos  razoados  e  relacionándoos  con  conceptos
persoais,  para  xustificar  un  punto  de  vista
particular.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos  orais  e  escritos.  Resolución
de exercicios.  

 LCLB1.2.5.  Utiliza  progresivamente  os  instrumentos
adecuados para localizar o significado de palabras
ou  enunciados  descoñecidos  (demanda  axuda,
busca  en  dicionarios,  lembra  o  contexto  en  que
aparece, etc.).

 CD
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

 LCLB1.2.6.  Resume  textos  narrativos,  descritivos,
expositivos  e  argumentativos  de  forma  clara,
recollendo  as  ideas  principais  e  integrando  a
información  en  oracións  que  se  relacionen
loxicamente e semanticamente.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos  orais  e  escritos.  Resolución
de exercicios.  

- Probas específicas: produción de textos
escritos.

 h  B1.3.  Observación  e
comprensión  do
sentido  global  de
debates,  coloquios,
entrevistas e conversas
espontáneas,  da
intención comunicativa
de cada  interlocutor/a
e  aplicación  das
normas  básicas  que
regulan  a
comunicación.

 B1.3.  Comprender  o
sentido  global  e  a
intención  de  textos
orais.

 LCLB1.3.1.  Escoita,  observa  e  interpreta  o  sentido
global  de  debates,  coloquios  e  conversas
espontáneas identificando a información relevante,
determinando  o  tema e  recoñecendo  a  intención
comunicativa e a postura de cada participante, así
como  as  diferenzas  formais  e  de  contido  que
regulan os intercambios comunicativos formais e os
espontáneos.

 CSC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 LCLB1.3.2.  Recoñece  e  explica  as  características  da
linguaxe  conversacional  (cooperación,
espontaneidade,  economía  e  subxectividade)  nas
conversas espontáneas.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios.

 LCLB1.3.3.  Observa  e  analiza  as  intervencións
particulares  de  cada  participante  nun  debate,
coloquio ou conversa espontánea  tendo en conta o
ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido e o
grao  de  respecto  cara  ás  opinións  das  demais
persoas.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 LCLB1.3.4.  Identifica  o  propósito,  a  tese  e  os
argumentos das persoas participantes en debates,
faladoiros e entrevistas procedentes dos medios de
comunicación  audiovisual,  valorando  de  forma
crítica  aspectos  concretos  da  súa  forma  e  o  seu
contido. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción,
intervención  e  cortesía  que  regulan  os  debates  e
calquera intercambio comunicativo oral.

 CSC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

 a
 d
 h

 B1.4. Coñecemento e uso
progresivamente
autónomo  das
estratexias  necesarias
para  a  produción  de
textos orais.

 B1.4.  Recoñecer,
interpretar  e  avaliar
progresivamente  as
producións  orais
propias  e  alleas,  así
como  os  aspectos
prosódicos  e  os
elementos  non
verbais  (xestos,
movementos, ollada,
etc.).

 LCLB1.4.1.  Coñece  o  proceso  de  produción  de
discursos  orais  e  valora  a  claridade  expositiva,  a
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión
dos contidos. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común

 LCLB1.4.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume,
etc.) a ollada, a colocación,  a linguaxe corporal,  a
xestión  de  tempos  e  o  emprego  de  axudas
audiovisuais en calquera tipo de discurso.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia
e allea a partir da práctica habitual da avaliación e
autoavaliación, e propón solucións para melloralas.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común

 a
 d
 h

 B1.5. Valoración da lingua
oral como instrumento
de  aprendizaxe,  como
medio  para  transmitir
coñecementos, ideas e
sentimentos,  e  como
ferramenta  para
regular a conduta.

 B1.5.  Valorar  a  lingua
oral  como
instrumento  de
aprendizaxe,  como
medio  para
transmitir
coñecementos, ideas
e  sentimentos,  e
como  ferramenta
para  regular  a
conduta.

 LCLB1.5.1.  Utiliza  e  valora  a  lingua  como  un medio
para  adquirir,  procesar  e  transmitir  novos
coñecementos, para expresar ideas e sentimentos,
e para regular a conduta.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 g
 h

 B1.6.  Coñecemento,  uso
e  aplicación  das
estratexias  necesarias
para falar en público e
dos  instrumentos  de
autoavaliación  en
prácticas  orais  formais

 B1.6.  Aprender  a  falar
en  público,  en
situacións  formais
ou  informais,  de
xeito  individual  ou
en grupo. 

 LCLB1.6.1.  Realiza  presentacións  orais  de  forma
individual ou en grupo,  planificando o proceso de
oralidade,  organizando  o  contido,  consultando
fontes  de  información  diversas,  xestionando  o
tempo  e  transmitindo  a  información  de  xeito
coherente,  aproveitando  vídeos,  gravacións  ou
outros soportes dixitais.

 CD
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común
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ou informais.  LCLB1.6.2.  Realiza  intervencións  non  planificadas,
dentro  da  aula,  analizando  e  comparando  as
similitudes e as diferenzas entre discursos formais e
espontáneos.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula.

 LCLB1.6.3.  Incorpora  progresivamente  palabras
propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas
orais.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
producións orais.

 LCLB1.6.4.  Pronuncia  con  corrección  e  claridade,
modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade
da práctica oral.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
producións orais.

 LCLB1.6.5.  Resume  oralmente  exposicións,
argumentacións,  intervencións  públicas,  etc.,
recollendo  as  ideas  principais  e  integrando  a
información  en  oracións  que  se  relacionen
loxicamente e semanticamente.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
producións orais.

 LCLB1.6.6.  Aplica  os  coñecementos  gramaticais  á
avaliación  e  á  mellora  da  expresión  oral,
recoñecendo en exposicións orais propias ou alleas
as  dificultades  expresivas  (incoherencias,
repeticións,  ambigüidades,  impropiedades  léxicas,
pobreza e repetición de conectores etc.).

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios.

 a
 c
 d
 h

 B1.7.  Coñecemento,
comparación,  uso  e
valoración  das normas
de  cortesía  da
comunicación oral que
regulan  as  conversas
espontáneas  e  outras
prácticas  discursivas
orais  propias  dos

 B1.7.  Coñecer,
comparar,  usar  e
valorar as normas de
cortesía  nas
intervencións  orais
propias  da
actividade educativa,
tanto  espontáneas
como planificadas,  e

 LCLB1.7.1.  Coñece,  valora  e  aplica  as  normas  que
rexen a cortesía na comunicación oral.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 LCLB1.7.2.  Analiza  criticamente  debates  e  faladoiros
procedentes  dos  medios  de  comunicación,
recoñecendo  neles  a  validez  dos  argumentos  e
valorando criticamente a súa forma e o seu contido.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
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medios  de
comunicación. Debate.

nas  prácticas
discursivas  orais
propias  dos  medios
de comunicación. 

 LCLB1.7.3.  Participa  activamente  nos  debates
escolares,  respectando  as  regras  de  intervención,
interacción  e  cortesía  que  os  regulan,  utilizando
unha linguaxe non discriminatoria.

 CSC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 a
 d
 h
 m

 B1.8.  Creación  de  textos
orais  e  audiovisuais
que  reproduzan
situación  reais  ou
imaxinarias  de
comunicación.

 B1.8.  Reproducir
situacións  reais  ou
imaxinarias  de
comunicación
potenciando  o
desenvolvemento
progresivo  das
habilidades sociais, a
expresión  verbal  e
non  verbal,  e  a
representación  de
realidades,
sentimentos  e
emocións.

 LCLB1.8.1.  Dramatiza e improvisa  situacións reais ou
imaxinarias de comunicación. 

 CCEC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

 g
 h
 l

 B2.1. Coñecemento e uso
progresivo  de  técnicas
e  estratexias  de
comprensión escrita.

 B2.2.  Lectura
comprensiva,
interpretación  e
valoración  de  textos
escritos en relación cos
ámbitos  persoal,
educativo,  social  e

 B2.1. Aplicar diferentes
estratexias  de
lectura  comprensiva
e crítica de textos

 LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo
en  práctica  diferentes  estratexias  de  lectura  e
autoavaliación  da  súa  propia  comprensión  en
función do obxectivo e o tipo de texto, actualizando
coñecementos  previos,  traballando  os  erros  de
comprensión e construíndo o significado global do
texto.

 CCL Todo  o  curso
escolar

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  lectura
silenciosa, resumos.

 LCLB2.1.2.  Localiza,  relaciona  e  secuencia  as
informacións explícitas dos textos.

 CCL Todo  o  curso
escolar

50% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  lectura
silenciosa,  resumos,  caderno  do
alumno...
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laboral.
 B2.3.  Lectura,

comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
narrativos,  descritivos,
instrutivos,
expositivos,
argumentativos  e
dialogados.

 LCLB2.1.3.  Infire a información relevante dos textos,
identificando  a  idea  principal  e  as  secundarias,  e
establecendo relacións entre elas.

 CMC
CT

 CCL

Todo  o  curso
escolar

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  lectura
silenciosa, resumos.

 LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou
de frases do texto demostrando unha comprensión
plena e detallada deste.

 CCL Todo  o  curso
escolar

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  lectura
silenciosa, resumos.

 LCLB2.1.5.  Fai  conexións  entre  un  texto  e  o  seu
contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, e
realizando hipóteses sobre el.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  lectura
silenciosa, resumos.

 LCLB2.1.6.  Comprende  o  significado  de  palabras
propias  do nivel culto da lingua que incorpora ao
seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia
de  enriquecer  o  seu  vocabulario  para  expresarse
con exactitude e precisión.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 b
 e
 h
 l

 B2.1. Coñecemento e uso
progresivo  de  técnicas
e  estratexias  de
comprensión escrita.

 B2.2.  Lectura
comprensiva,
interpretación  e
valoración  de  textos
escritos en relación cos
ámbitos  persoal,
educativo,  social  e
laboral.

 B2.2.  Ler,  comprender,
interpretar  e valorar
textos  escritos  en
diferentes  soportes
e formatos.

 LCLB2.2.1.  Recoñece  e  expresa  o  tema,  as  ideas
principais,  a  estrutura  e  a  intención  comunicativa
de  textos  escritos  propios  dos  ámbitos  persoal,
educativo,  social  e  laboral,  e  de  relacións  con
organizacións,  identificando  a  tipoloxía  textual
seleccionada  (narración,  exposición,  etc.),  a
organización do contido e o formato utilizado.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, resumos.

- Probas específicas: produción de textos
escritos, interpretación de datos.

 LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros
xornalísticos  informativos  e  de  opinión  (noticias,
reportaxes, editoriais, artigos e columnas, cartas á
dirección, comentarios e crítica).

 CSC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, resumos.

- Probas específicas: produción de textos
escritos, interpretación de datos.
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 B2.3.  Lectura,
comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
narrativos,  descritivos,
instrutivos,
expositivos,
argumentativos  e
dialogados.

 LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais
e os  non verbais,  e a intención comunicativa dun
texto  publicitario  procedente  dos  medios  de
comunicación.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, resumos.

- Probas específicas: produción de textos
escritos, interpretación de datos.

 LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e
relaciónaas  entre  si  e  co  contexto,  secuénciaas  e
deduce informacións ou valoracións implícitas.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, resumos.

- Probas específicas: produción de textos
escritos, interpretación de datos.

 LCLB2.2.5.  Interpreta  o  sentido  de  palabras,
expresións,  frases  ou  pequenos  fragmentos
extraídos  dun  texto  en  función  do  seu  sentido
global.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios,

 LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información
dada en esquemas, mapas conceptuais, diagramas,
gráficas, fotografías, etc.

 CAA
 CMC

CT

Todo o curso 
escolar.

50% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios.
- Probas específicas: produción de textos

escritos, interpretación de datos.

 g
 h
 l

 B2.4.  Actitude
progresivamente
crítica e reflexiva ante
a lectura.

 B2.3.  Manifestar  unha
actitude  crítica  ante
a lectura de calquera
tipo  de  textos  ou
obras  literarias  a
través dunha lectura
reflexiva  que
permita  identificar
posturas  de  acordo
ou  desacordo,
respectando  sempre
as  opinións  dos
demais.

 LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e
desacordo sobre  aspectos parciais  ou globais  dun
texto.

 CCL Todo o curso 
escolar.

75% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.

 LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o
significado dun texto.

 CAA
 CCL

Todo o curso 
escolar.

75% - Probas específicas: produción de textos
escritos, interpretación de datos.

 LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas.  CSC
 CCL

Todo o curso 
escolar.

100% -  Intercambios  orais:  participación  na
aula, debates, diálogo e posta en común.
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 B2.5.  Utilización
progresivamente
autónoma  das
bibliotecas  e  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  como
fontes de obtención de
información.

 B2.4.  Seleccionar  os
coñecementos  que
se  obteñan  das
bibliotecas  ou  de
calquera outra fonte
de  información
impresa en papel ou
dixital,  integrándoos
nun  proceso  de
aprendizaxe
continua. 

 LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes
de  información,  integrando  os  coñecementos
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.

 CCL Todo o curso 
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 -Análise de produción de alumnos: 
investigacións, resolución de exercicios,

 LCLB2.4.2.  Coñece  e  manexa  habitualmente
dicionarios  impresos  ou  en  versión  dixital,
dicionarios  de dúbida e  irregularidades  da lingua,
etc.

 CCL
 CD

Todo o curso 
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
 -Análise de produción de alumnos: 
investigacións, resolución de exercicios,

 LCLB2.4.3.  Coñece  o  funcionamento  de  bibliotecas
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é
capaz  de  solicitar  autonomamente  libros,  vídeos,
etc.

 CCL
 CAA

Todo o curso 
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 g
 e
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 l

 B2.6. Coñecemento e uso
das  técnicas  e  as
estratexias  para  a
produción  de  textos
escritos:  planificación,
obtención  de  datos,
organización  da
información, redacción
e revisión.

 B2.7. Produción de textos
escritos  e  audiovisuais
narrativos,  descritivos,
instrutivos,
expositivos,

 B2.5.  Aplicar
progresivamente  as
estratexias
necesarias  para
producir  textos
adecuados,
coherentes  e
cohesionados.

 LCLB2.5.1.  Aplica técnicas diversas  para planificar  os
seus  escritos  (esquemas,  árbores,  mapas
conceptuais etc.).

 CCL Todo o curso 
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 -Análise  de  produción  de  alumnos:
investigacións, resolución de exercicios.

 LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura.  CCL
 CAA

Todo o curso 
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 LCLB2.5.3.  Escribe  textos  en  diferentes  soportes
usando o rexistro adecuado, organizando as ideas
con claridade, enlazando enunciados en secuencias
lineais  cohesionadas,  e  respectando  as  normas
gramaticais e ortográficas. 

 CCL Todo o curso 
escolar.

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 -Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.
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argumentativos  e
dialogados.

 LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar
problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa
forma  (puntuación,  ortografía,  gramática  e
presentación).

 CCL
 CAA

Todo o curso 
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 -Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

 LCLB2.5.5.  Avalía,  utilizando  guías,  a  súa  propia
produción  escrita  e  a  dos/das  seus/súas
compañeiros/as.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

 LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando
as  propostas  de  mellora  que  se  deducen  da
avaliación da produción escrita.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -Análise  de  produción  de  alumnos:
textos  escritos,  caderno  de  clase  do
alumno.
- Probas específicas: textos escritos.

 h
 l

 B2.8. Produción de textos
escritos  e  audiovisuais
propios  dos  ámbitos
persoal,  educativo,
social e laboral.

 B2.6. Escribir textos en
relación  co  ámbito
de uso. 

 LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos
propios  dos  ámbitos  persoal,  educativo,  social  e
laboral.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -Análise  de  produción  de  alumnos:
textos  escritos,  caderno  de  clase  do
alumno.
- Probas específicas: textos escritos.

 LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos
narrativos,  descritivos,  instrutivos,  expositivos  e
argumentativos, adecuándose aos trazos propios da
tipoloxía seleccionada.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
textos  escritos,  caderno  de  clase  do
alumno.
- Probas específicas: textos escritos.

 LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos
seus escritos. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
textos  escritos,  caderno  de  clase  do
alumno.
- Probas específicas: textos escritos.

 LCLB2.6.4.  Resume  o  contido  de  calquera  tipo  de
texto, recollendo as ideas principais con coherencia
e  cohesión  e  expresándoas  cun  estilo  propio,
evitando  reproducir  literalmente  as  palabras  do
texto.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos,  textos  escritos,  caderno  de
clase do alumno.
- Probas específicas: textos escritos.
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 LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que
estruturen o contido dos textos traballados. 

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos,  textos  escritos,  caderno  de
clase do alumno.

 LCLB2.6.6.  Explica  por  escrito  o  significado  dos
elementos visuais que poidan aparecer nos textos
(gráficas, imaxes, etc.).

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos,  textos  escritos,  caderno  de
clase do alumno.

 b
 c
 g
 h

 B2.9.  Interese  pola
composición  escrita
como  fonte  de
información  e
aprendizaxe,  como
forma de comunicar as
experiencias  e  os
coñecementos
propios,  e  como
instrumento  de
enriquecemento
persoal e profesional.

 B2.7.  Valorar  a
importancia  da
lectura e a  escritura
como  ferramentas
de  adquisición  das
aprendizaxes e como
estímulo  do
desenvolvemento
persoal.

 LCLB2.7.1.  Produce  textos  diversos  recoñecendo  na
escritura o instrumento que é capaz de organizar o
seu pensamento.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos,  textos  escritos,  caderno  de
clase do alumno.

 LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do
nivel  formal  da  lingua  que  incorpora  ao  seu
repertorio  léxico,  e  recoñece  a  importancia  de
enriquecer  o  seu  vocabulario  para  expresarse
oralmente e por escrito con exactitude e precisión.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos,  textos  escritos,  caderno  de
clase do alumno.

 LCLB2.7.3.  Valora e incorpora progresivamente unha
actitude creativa ante a lectura e a escritura.

 CCEC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 LCLB2.7.4.  Coñece  e  utiliza  ferramentas  das
tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,
participando,  intercambiando  opinións,
comentando  e  valorando  escritos  alleos,  ou
escribindo e dando a coñecer os seus propios.

 CD
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

Bloque 3. Coñecemento da lingua

 a
 h

 B3.1.  Observación,
reflexión  e  explicación
dos  valores  expresivos
e do uso das categorías
gramaticais,  con
especial  atención  ao

 B3.1.  Recoñecer  e
explicar  os  valores
expresivos  que
adquiren
determinadas
categorías

 LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren
algúns  adxectivos,  determinantes  e  pronomes  en
relación coa intención comunicativa do texto onde
aparecen.

 CCL Primeiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.
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adxectivo, aos tipos de
determinantes  e  aos
pronomes.

gramaticais  en
relación  coa
intención
comunicativa  do
texto  onde
aparecen,  con
especial  atención  a
adxectivos,
determinantes  e
pronomes.

 a
 h

 B3.2.  Observación,
reflexión  e  explicación
dos  valores  expresivos
e  do  uso  das  formas
verbais  en  textos  con
diferente  intención
comunicativa.

 B3.2.  Recoñecer  e
explicar  os  valores
expresivos  que
adquiren  as  formas
verbais  en  relación
coa  intención
comunicativa  do
texto  onde
aparecen. 

 LCLB3.2.1.  Recoñece  e  explica  os  valores  expresivos
que  adquiren  as  formas  verbais  en  relación  coa
intención comunicativa do texto onde aparecen.

 CCL Primeiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 a
 b
 h

 B3.3.  Observación,
reflexión  e  explicación
do  uso  expresivo  dos
prefixos  e  sufixos,
recoñecendo  os  que
teñen  orixe  grega  e
latina,  explicando  o
significado  que  lle
achegan á raíz léxica e
a súa capacidade para
a  formación  e  a

 B3.3.  Recoñecer  e
explicar o significado
dos  principais
prefixos  e  sufixos,  e
as súas posibilidades
de combinación para
crear novas palabras,
identificando os  que
proceden  do  latín  e
do grego.

 LCLB3.3.1.  Recoñece  os  procedementos  para  a
formación  de  palabras  novas  e  explica  o  valor
significativo dos prefixos e dos sufixos.

 CCL Primeiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.3.2.  Forma  substantivos,  adxectivos,  verbos  e
adverbios  a  partir  doutras  categorías  gramaticais,
utilizando diversos procedementos lingüísticos.

 CCL Primeiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.
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creación  de  novas
palabras.

 LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos
e  sufixos  de  orixe  grecolatina  e  utilízaos  para
deducir o significado de palabras descoñecidas.

 CAA
 CCL

Primeiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 a
 h

 B3.4.  Observación,
reflexión  e  explicación
dos  niveis  de
significado de palabras
e  expresións  no
discurso  oral  ou
escrito.

 B3.4.  Identificar  os
niveis  de  significado
de  palabras  ou
expresións  en
función da intención
comunicativa  do
discurso  oral  ou
escrito  onde
aparecen.

 LCLB3.4.1.  Explica  todos  os  valores  expresivos  das
palabras  que  gardan  relación  coa  intención
comunicativa do texto onde aparecen.

 CCL Segundo
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.4.2.  Explica  con  precisión  o  significado  de
palabras, e usa a acepción adecuada en relación ao
contexto en que aparecen.

 CCL Segundo  e
terceiro
trimestres

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 b
 e
 h

 B3.5.  Manexo  de
dicionarios  e  outras
fontes  de  consulta  en
papel e formato dixital
sobre a normativa e o
uso non normativo das
palabras,  e
interpretación  das
informacións
lingüísticas  que
proporcionan  os
dicionarios  da  lingua
(gramaticais,
semánticas,  rexistro  e
uso).

 B3.5.  Usar  correcta  e
eficazmente  os
dicionarios  e  outras
fontes  de  consulta,
tanto en papel como
en  formato  dixital,
para  resolver
dúbidas sobre o uso
correcto  da lingua e
para  progresar  na
aprendizaxe
autónoma.

 LCLB3.5.1.  Utiliza  os  dicionarios  e  outras  fontes  de
consulta  en  papel  e  formato  dixital,  resolve
eficazmente as súas dúbidas sobre o uso correcto
da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma.

 CD
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.
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 h  B3.6.  Observación,
reflexión  e  explicación
dos  límites  sintácticos
e  semánticos  da
oración  simple  e  a
composta,  das
palabras  que
relacionan  os  grupos
que  forman  parte
desta  e  dos  seus
elementos
constitutivos.

 B3.6.  Explicar  e
describir  os  trazos
que  determinan  os
límites  oracionais
para  recoñecer  a
estrutura  das
oracións compostas. 

 LCLB3.6.1.  Transforma e  amplía  oracións  simples  en
oracións  compostas,  usando  conectores  e  outros
procedementos  de  substitución  para  evitar
repeticións.

 CCL Segundo  e
terceiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.6.2.  Recoñece a  palabra nuclear  que organiza
sintacticamente  e  semanticamente  un  enunciado,
así  como  os  elementos  que  se  agrupan  arredor
dela.

 CMC
CT

 CCL

Segundo  e
terceiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.6.3.  Recoñece  a  equivalencia  semántica  e
funcional entre o adxectivo, o substantivo e algúns
adverbios con oracións de relativo,  substantivas e
adverbiais  respectivamente,  transformando  e
ampliando adxectivos, substantivos e adverbios en
oracións  subordinadas  e  inseríndoas  como
constituíntes doutra oración.

 CCL Segundo  e
terceiro
trimestre.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida
cotiá  para  a  observación,  reflexión  e  explicación
sintáctica.

 CCL Todo o curso 
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 b
 h

 B3.7.  Coñecemento,  uso
e  valoración  das
normas  ortográficas  e
gramaticais,
recoñecendo  o  seu
valor  social  e  a
necesidade  de
cinguirse  a  elas  na
escritura  para  obter
unha  comunicación
eficiente.

 B3.7.  Aplicar  os
coñecementos sobre
a  lingua  para
resolver  problemas
de  comprensión  e
expresión  de  textos
orais  e  escritos  e
para  a  revisión
progresivamente
autónoma dos textos
propios e alleos.

 LCLB3.7.1.  Revisa  os  seus  discursos  orais  e  escritos
aplicando correctamente as normas ortográficas e
gramaticais,  recoñecendo  o  seu  valor  social  para
obter unha comunicación eficiente.

 CCL Todo o curso 
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.
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 b
 g
 h

 B3.8.  Observación,
reflexión, explicación e
uso  dos  trazos
característicos  que
permiten diferenciar  e
clasificar  os  xéneros
textuais,  con  especial
atención aos discursos
expositivos  e
argumentativos.

 B3.8.  Identificar  e
explicar  as
estruturas  dos
xéneros textuais, con
especial  atención  ás
estruturas
expositivas  e
argumentativas,
para  utilizalas  nas
súas  producións
orais e escritas. 

 LCLB3.8.1.  Identifica  e  explica  as  estruturas  dos
xéneros  textuais,  con  especial  atención  ás
expositivas e argumentativas, e utilízaas nas propias
producións orais e escritas.

 CCL Primeiro
trimestre

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.8.2.  Coñece  os  elementos  da  situación
comunicativa  que  determinan os  usos  lingüísticos
(tema, propósito, destinatario, xénero textual, etc.).

 CSC
 CCL

Todo o curso 
escolar

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.8.3.  Describe  os  trazos  lingüísticos  máis
sobresalientes  de  textos  expositivos  e
argumentativos,  relacionándoos  coa  intención
comunicativa e o contexto en que se producen.

 CCL Primeiro
trimestre

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.8.4.  Recoñece  nun  texto  os  procedementos
lingüísticos  para a  expresión  da subxectividade,  e
utilízaos nas producións propias.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 h  B3.9.  Observación,
reflexión  e  explicación
do  uso  de  conectores
textuais  e  dos
principais  mecanismos
de  referencia  interna,
tanto  gramaticais
(substitucións
pronominais)  como
léxicos  (elipses  e
substitucións mediante
sinónimos  e
hiperónimos).

 B3.9.  Recoñecer  en
textos  de  diversa
índole  e  usar  nas
producións  propias
orais  e  escritas  os
conectores  textuais
e  os  principais
mecanismos  de
referencia  interna,
tanto  gramaticais
como léxicos.

 LCLB3.9.1.  Recoñece  e  utiliza  a  substitución  léxica
como un procedemento de cohesión textual.

 CCL Primeiro
trimestre

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.9.2.  Identifica, explica e usa distintos tipos de
conectores  de  causa,  consecuencia,  condición  e
hipótese,  así  como  os  mecanismos  gramaticais  e
léxicos  de  referencia  interna  que  proporcionan
cohesión a un texto.

 CCL Primeiro
trimestre

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.
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 a
 b
 h

 B3.10.  Coñecemento dos
rexistros e dos factores
que inciden no uso da
lingua  en  distintos
ámbitos  sociais,  e
valoración  da
importancia  de utilizar
o  rexistro  adecuado
segundo  as  condicións
da  situación
comunicativa.

 B3.10.  Recoñecer  e
utilizar  os  rexistros
lingüísticos  en
función  dos  ámbitos
sociais,  valorando  a
importancia  de
utilizar  o  rexistro
adecuado  a  cada
momento.

 LCLB3.10.1.  Recoñece  os  rexistros  lingüísticos  en
textos  orais  ou  escritos  en  función  da  intención
comunicativa e do seu uso social.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro
adecuado a cada situación comunicativa, e aplícao
nos seus discursos orais e escritos.

 CSC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,  caderno  de
clase do alumno.

-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios.

 i
 l

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

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

 LCLB3.11.1.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,  folletos,  carteis,  recensións
sobre libros e películas, obras de teatro, etc.)  nos
que  se  utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos
elementos  transversais, evita  estereotipos
lingüísticos ou culturais,  e valora as competencias
que posúe como persoa plurilingüe.

 CCL
 CAA

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución  de  exercicios,
investigacións.

-   Probas específicas: interpretación de 
datos.

 g
 h

 B3.12.  Identificación  e
progresiva  utilización
dos  coñecementos
sobre  as  linguas  para

 B3.12.  Reflexionar
sobre o sistema e as
normas  de  uso  das
linguas,  mediante  a

 LCLB3.12.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de
ámbito contextual,  textual,  oracional  e da palabra
desenvolvidos  no  curso  nunha  das  linguas,  para
mellorar  a comprensión  e a produción  dos textos

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios.

-   Probas específicas: resolución de 
exercicios.
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desenvolver  unha
competencia
comunicativa
integrada.

comparación  e  a
transformación  de
textos, enunciados e
palabras,  e  utilizar
estes  coñecementos
para  solucionar
problemas  de
comprensión  e  para
a  produción  de
textos.

traballados en calquera das outras.

Bloque 4. Educación literaria

 h
 l
 n
 c

 B4.1.  Lectura  libre  de
obras  da  literatura
española e universal, e
da  literatura  xuvenil,
como fonte de pracer,
de  enriquecemento
persoal  e  de
coñecemento  do
mundo,  para  lograr  o
desenvolvemento  dos
seus  propios  gustos  e
intereses literarios, e a
súa  autonomía  de
lectura.

 B4.1.  Favorecer  a
lectura  e
comprensión  de
obras  literarias  da
literatura española e
universal de todos os
tempos  e  da
literatura xuvenil.

 LCLB4.1.1.  Le  e  comprende  cun  grao  crecente  de
interese e autonomía obras literarias próximas aos
seus gustos e ás súas afeccións.

 CCL Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
lectura silenciosa e en público.

 LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre,
resumindo o contido,  explicando os  aspectos  que
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle
achegou como experiencia persoal. 

 CCEC
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
lectura silenciosa e en público, resumos.

 LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio
criterio estético perseguindo como única finalidade
o pracer pola lectura.

 CSIEE
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.

 h
 l
 n
 c

 B4.1.  Lectura  libre  de
obras  da  literatura
española e universal, e
da  literatura  xuvenil,
como fonte de pracer,
de  enriquecemento
persoal  e  de
coñecemento  do
mundo,  para  lograr  o

 B4.2.  Promover  a
reflexión  sobre  a
conexión  entre  a
literatura  e  o  resto
das artes. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade
de reflexión observando, analizando e explicando a
relación existente entre manifestacións artísticas de
todas as épocas (música, pintura, cine, etc.).

 CCL Todo o curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
linvestigacións, resumos. 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a
evolución  de personaxes-tipo,  temas e  formas  ao
longo dos diversos períodos histórico-literarios, ata
a actualidade.

 CCEC
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
linvestigacións, resumos. 
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desenvolvemento  dos
seus  propios  gustos  e
intereses literarios, e a
súa  autonomía  de
lectura.

 LCLB4.2.3.  Compara  textos  literarios  e  pezas  dos
medios  de  comunicación  que  respondan  a  un
mesmo  tópico,  observando,  analizando  e
explicando os puntos de vista segundo o medio, a
época ou a cultura, e valorando e criticando o que
le ou ve.

 CSC
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
linvestigacións, resumos. 

 h
 l
 n
 c

 B4.1.  Lectura  libre  de
obras  da  literatura
española e universal, e
da  literatura  xuvenil,
como fonte de pracer,
de  enriquecemento
persoal  e  de
coñecemento  do
mundo,  para  lograr  o
desenvolvemento  dos
seus  propios  gustos  e
intereses literarios, e a
súa  autonomía  de
lectura.

 B4.3. Fomentar o gusto
e  o  hábito  pola
lectura  en  todas  as
súas  vertentes:
como  fonte  de
acceso  ao
coñecemento  e
como  instrumento
de  lecer  e  diversión
que permite explorar
mundos  diferentes
aos  nosos,  reais  ou
imaxinarios.

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas
impresións cos/coas compañeiros/as.

 CCL Todo o curso
escolar.

100% Intercambios  orais:  participación  na
aula, postas en común.

 LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos
das  lecturas  propostas  ou  seleccionadas  polos
alumnos, investigando e experimentando de forma
progresivamente autónoma.

 CSC
 CSIEE
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
linvestigacións, resumos.

 LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a
voz,  apoiándose  en  elementos  da  comunicación
non verbal e potenciando a expresividade verbal.

 CCL Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
lectura silenciosa e en público.

 LCLB4.3.4.  Dramatiza  fragmentos  literarios  breves
desenvolvendo  progresivamente  a  expresión
corporal  como  manifestación  de  sentimentos  e
emocións,  respectando  as  producións  das  demais
persoas.

 CCEC
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
lectura silenciosa e en público.

 h
 l
 n
 c

 B4.2.  Aproximación  ás
obras  máis
representativas  da
literatura  española
desde  o  século  XVlll

 B4.4.  Comprender
textos  literarios
representativos
desde  o  século  XVlll
aos  nosos  días,

 LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos
literarios  representativos  da  literatura  desde  o
século XVlll  aos  nosos  días,  identificando o tema,
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe
literaria.

 CCL Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
lectura silenciosa e en público.
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aos nosos días a través
da  lectura  e  a
explicación  de
fragmentos
significativos  e,  de  ser
o  caso,  obras
completas.  Reflexión e
superación  de
estereotipos  de
xénero,  clase,  crenzas,
etc.

recoñecendo  a
intención  do/da
autor/a, o tema e os
trazos  propios  do
xénero  ao  que
pertence,  e
relacionando  o  seu
contido  co  contexto
sociocultural  e
literario  da  época,
ou doutras épocas, e
expresando  a
relación  con  xuízos
persoais razoados.

 LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra,
a  intención  do/da  autor/a  e  o  contexto,  e  o
mantemento de temas e  formas,  emitindo xuízos
persoais razoados.

 CAA
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
resumos, investigacións.

 h
 l
 n

 B4.3. Redacción de textos
de intención literaria a
partir  da  lectura  de
textos  do  século  XX,
utilizando  as
convencións  formais
do  xénero
seleccionado  e  con
intención  lúdica  e
creativa.

 B4.5.  Redactar  textos
persoais  de
intención  literaria
seguindo  as
convencións  do
xénero,  con
intención  lúdica  e
creativa.

 LCLB4.5.1.  Redacta  textos  persoais  de  intención
literaria  a  partir  de  modelos  dados,  seguindo  as
convencións  do  xénero  e  con  intención  lúdica  e
creativa.

 CCL Todo o curso
escolar.

100% Análise de produción de alumnos: textos
escritos,
- Probas específicas: produción de textos
escritos.

 LCLB4.5.2.  Desenvolve  o  gusto  pola  escritura  como
instrumento de comunicación  capaz de analizar  e
regular os seus propios sentimentos.

 CAA
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% Análise de produción de alumnos: textos
escritos,
- Probas específicas: produción de textos
escritos.

 e  B4.4.  Consulta  de  fontes
de  información
variadas  para  a
realización de traballos
e  a  cita  adecuada
destas.

 B4.6.  Consultar  e  citar
adecuadamente
fontes  de
información variadas
para  realizar  un
traballo educativo en

 LCLB4.6.1.  Consulta  e  cita  adecuadamente  varias
fontes de información para desenvolver por escrito,
con  rigor,  claridade  e  coherencia,  un  tema
relacionado co currículo de Literatura.

 CCL
 CD

Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
textos  escritos,  investigacións,
produción de traballos.
- Probas específicas: produción de textos
escritos.
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soporte  impreso  ou
dixital sobre un tema
do  currículo  de
literatura,
adoptando un punto
de  vista  crítico  e
persoal,  e  utilizando
as  tecnoloxías  da
información.

 LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais
conclusións  e  puntos  de  vista  persoais  e  críticos
sobre  as  obras  literarias,  expresándose  con rigor,
claridade e coherencia.

 CCL
 CSIEE

Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
textos  escritos,  investigacións,
produción de traballos.
- Probas específicas: produción de textos
escritos.

 LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da
información  e da comunicación  para a realización
dos seus traballos educativos.

 CD
 CCL

Todo o curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  de  alumnos:
textos  escritos,  investigacións,
produción de traballos.
- Probas específicas: produción de textos
escritos, interpretación de datos.

2.3.1. Secuenciación dos contidos

Seguindo o libro de Anaya, a secuenciación dos contidos será desta maneira:
1ª AVALIACIÓN:TEMAS 0, 1, 2, 7 y 8
2º AVALIACIÓN:TEMAS 3, 4, 9 y 10
3º AVALIACIÓN: TEMAS 5, 6, 11 y 12
Esta secuenciación pode verse sometida a cambios por razóns de diversa índole: Nivel do grupo, necesidade de reforzo en determinados contidos, actividades,
etc.

2.4. AVALIACIÓN
Ao longo do curso os alumnos estarán informados do seu progreso no proceso de aprendizaxe a través das indicacións que se lle vaian dando: correccións

das distintas probas escritas previstas, interacción na aula, corrección do caderno de clase e dos traballos que se vaian propondo. Unha vez ao trimestre
informarase de xeito formalizado aos país e aos alumnos dos progresos destes no proceso de aprendizaxe. A avaliación será continua, de forma que as
avaliacións segunda e terceira incluirán materia das anteriores.
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Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos, así  como a súa dedicación e esforzo,  mediante a cualificación final  que se
determinará de acordo coas especificacións e criterios de cualificación que se detallan nos puntos seguintes. 

2.4.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR AS CUALIFICACIÓNS TRIMESTRAIS
A cualificación de cada trimestre para  4º da ESO será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos seguintes apartados, de

acordo coa ponderación proposta para cada un deles:

Apartados Procedementos e instrumentos de Avaliación Observacións Ponderación

A

 Probas específicas(exames de lingua e literatura): o Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos.

o A nota deste   apartado   será   a   media   das cualificacións 
obtidas nas distintas probas.

80%

B

 Probas específicas das lecturas recomendadas (exames)

- Realizaranse o número de  probas segundo o 
criterio do docente

o Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos. 

o A nota deste   apartado   será   a   media   das cualificacións 
obtidas nas distintas probas.

10%

C

 Observación sistemática: diario de clase do docente. 
(0.05p. por positivo)

o Este apartado valorarase con 1 punto:

 Caderno   completo e limpo 0,25 puntos.

 Traballos / tareas   0,25 puntos

 Observación  diaria   (aproveitamento do  tempo de

10%
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traballo personal,  cumprimento das indicacións do

profesor/a e ausencia de faltas inxustificadas) 0,25

puntos.

 Actitudes  na  aula   (respecto  pol@s  compañeir@s,

manter un comportamento e unha postura correcta,

actitude  colaboradora  e  implicación  coa  materia)

0,25 puntos

(Apartado A) As probas escritas puntuaranse sobre 10 puntos, agás que o profesor faga constar outra puntuación na folla do exame. Copiar ou
levar chuletas suporá a anulación da proba.

Nos exames poderanse descontar ata un máximo de 2 puntos por erros relacionados cos seguintes aspectos:

- Carencias graves  no que se  refire  a unha presentación correcta do exame (caligrafía ilexible,  abuso de tachóns,  ausencia de
márxenes…)

- Erros graves de puntuación ou de uso de conectores.
- Erros continuados no uso das normas de ortografía. (0, 20 por cada falta de ortografía e 0,10 por cada dous tiles incorrectos).
- Carencias graves na redacción:

 En canto ao ordenamento lóxico da información ou á estruturación dos parágrafos.
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 Erros na ordenación lóxica das oracións.

A docente poderá penalizar ata con un punto a cualificación resultante da media ponderada de cada trimestre ao alumnado que non realice o
traballo diario tanto na aula coma na casa. A profesora anotará un negativo cada vez que non realice os deberes de aula e de casa. Cada
negativo terá o valor de -0,10.

O alumnado poderá sumar ata un máximo dun punto á cualificación de cada trimestre polas actividades relacionadas coas lecturas voluntarias ou
pola súa participación no club de lectura, sempre e cando, o resultado da cualificación de cada trimestre acade un mínimo de cinco En ningún caso
facer unha lectura voluntaria eximirá de facer as lecturas obrigatorias.

En coherencia co expresado nos puntos anteriores, a cualificación redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro
superior se o seu valor é 0,5 ou superior e ao anterior nos restantes casos, sen prexuízo de que a nota mínima será de 1 punto. Así, a
unha  cualificación  trimestral  de  4,5  corresponderalle  5  na  cualificación  da  avaliación;  a  unha  cualificación  trimestral  de  4,4
corresponderalle unha cualificación na avaliación de 4.

2.4.2. PROBAS DE RECUPERACIÓN
Considérase  superada  a  avaliación  cando  o  alumnado  obteñan  unha  cualificación  igual  ou   superior  a  5  puntos.  En  caso  de  non  alcanzar  dita  nota,  e
considerando o carácter progresivo da nosa materia, poderase recuperar superando as avaliacións posteriores.
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2.4.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR A CUALIFICACIÓN FINAL
Terceira avaliación do mes de xuño.

Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo establecido no punto anterior, se obteña unha puntuación, igual
ou superior a 5 puntos.

En todos os cursos se poderá sumar á nota final ata 1 punto pola participación en actividades ou proxectos relacionados coa materia e/ou clubs de lectura
(ata 0,2 puntos por actividade; se unha actividade se desenvolve durante un trimestre ou durante todo o curso computará ata 0,5 puntos).
Esta participación debe estar debidamente informada polo profesorado responsable e a puntuación correspondente engadirase sempre a
partir dunha nota mínima de 5 puntos. 

Avaliación final  do mes de xuño.

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación,  poderá realizar  unha proba no mes de xuño,  nas datas establecidas ao efecto pola
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 1 a 10
para o  nivel  de  ESO.  O período abranguido  entre a  terceira  avaliación  parcial  e  a  final  dedicarase  a actividades  de  apoio,  reforzo,
recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña a materia pendente con partes sen superar, logo de realizada
a terceira avaliación parcial, o profesorado do Departamento realizará un breve informe de avaliación individualizado, que servirá como
base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación
final de curso.

O alumnado que teña superada a materia na terceira avaliación realizará tamén actividades de reforzo, ampliación e titoría; terá a posibilidade de subir
nota na avaliación final presentándose a un exame de toda a materia.

Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso,  se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación  final  para o alumnado aprobado será a media ponderada das tres avaliacións (30% a primeira, 30% a segunda, 40% a terceira)  ou a nota
obtida no exame realizado para subir nota, sempre e cando sexa superior á media ponderada; e, para o alumnado que non supere a materia ,
a nota será a acadada no exame de recuperación que se realizará antes da avaliación final, sempre e cando esa nota sexa superior á obtida
despois de calcular a media ponderada do curso. Para aprobar, terá que acadarse un mínimo de 5 puntos. 
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3. BACHARELATO
Obxectivos

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar  os  hábitos  de lectura,  estudo e  disciplina,  como condicións  necesarias  para  o  eficaz  aproveitamento da  aprendizaxe  e  como medio  de
desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

j) Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma crítica  a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
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n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

o) Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e  contribuír  á  súa  conservación  e  mellora  no  contexto  dun  mundo
globalizado.

3.1. CURSO 2º BACHARELATO

3.1.1. OBXECTIVOS
SEGUNDO  CURSO DE BACHARELATO

1. Aplicar estratexias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de complexidade.

2. Comprender discursos orais e escritos dos diferentes contextos da vida social e cultural e especialmente nos ámbitos académico e dos medios de
comunicación. 

3. Expresarse oralmente e por escrito mediante discursos coherentes, correctos e adecuados ás diversas situacións de comunicación e ás diferentes
finalidades comunicativas, especialmente no ámbito académico. 

4. Utilizar e valorar a lingua oral e a lingua escrita como medios eficaces para a comunicación interpersoal, a adquisición de novos coñecementos, a
comprensión e análise da realidade e a organización racional da acción. 

5. Obter, interpretar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes, utilizando con autonomía e espírito crítico as tecnoloxías da
información e comunicación. 

6. Adquirir uns coñecementos gramaticais, sociolingüísticos e discursivos para utilizalos na comprensión, o análise e o comentario de textos e na
planificación, a composición e a corrección das propias producións. 
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7. Coñecer a realidade plurilingüe e pluricultural  de España,  así  como a orixe e desenvolvemento histórico das linguas peninsulares e das súas
principais variedades, prestando unha especial atención ao español de América e favorecendo unha valoración positiva da variedade lingüística e
cultural. 

8. Analizar os diferentes usos sociais das linguas e evitar os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos. 

9. Formarse como lectores cultos e competentes. 

10. Ler e valorar criticamente obras e fragmentos representativos da literatura en lingua castelá, como expresión de diferentes contextos históricos e
sociais e como forma de enriquecemento persoal. 

11. Coñecer as características xerais da literatura do século XX ata os nosos días en lingua castelá , así como os autores e obras relevantes, utilizando de
forma crítica fontes bibliográficas adecuadas para o seu estudio. 

12. Utilizar  a  lectura  literaria  como fonte  de  enriquecemento  persoal  e  de  pracer,  apreciando o  que  o  texto  literario  ten  de  representación  e
interpretación do mundo.

13. Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura española e universal.

14. Formar as  súas propias opinións a través da lectura crítica das obras literarias máis importantes de todos os tempos.

3.1.2. ELEMENTOS TRANSVERSAIS
1.- A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuizo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

2.- A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera
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condición ou circunstancia persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos
da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto
aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o
respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. A
programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia
terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos
e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da
realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

3.- A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o
espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico.

4.- No ámbito da educación e a seguridade viaria,  promoveranse accións para a mellora  da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa
finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de
bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía
con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.

3.1.3. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Compet. 
clave

Temporalización
Grao mín. 
de 
consecución

Procedementos e instrumentos de 
avaliación

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

 h  B1.1.  Comunicación  oral
non  espontánea  nos
ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional
e  empresarial.  A  súa
caracterización. 

 B1.1. Escoitar de forma activa
e  analizar  textos  orais
argumentativos  e
expositivos  procedentes
dos  ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional  e
empresarial,  identificando

 LCL2B1.1.1.  Recoñece  as  formas  de
organización  do  contido  nunha
argumentación  oral,  analizando  os
recursos  verbais  e  non  verbais
empregados polo emisor e valorándoos en
función  dos  elementos  da  situación
comunicativa. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
producións  orais  individuais  ou  en
grupo.
- Intercambios orais: postas en común.
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os  trazos  propios  do  seu
xénero,  relacionando  os
aspectos  formais  do  texto
coa intención comunicativa
do  emisor  e  co  resto  dos
factores  da  situación
comunicativa.

 LCL2B1.1.2. Analiza os recursos verbais e non
verbais  presentes  en  textos  orais
argumentativos e expositivos procedentes
dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional e empresarial, relacionando os
aspectos  formais  e  expresivos  coa
intención do emisor, o xénero textual e o
resto  dos  elementos  da  situación
comunicativa. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
producións  orais  individuais  ou  en
grupo.

 d
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 B1.1.  Comunicación  oral
non  espontánea  nos
ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional
e  empresarial.  A  súa
caracterización. 

 B1.2.  Sintetizar  o  contido  de
textos  expositivos  e
argumentativos  orais  do
ámbito  educativo
(conferencias  e  mesas
redondas), diferenciando a
información  relevante  e
accesoria,  e  utilizando  a
escoita  activa  como  un
medio  de  adquisición  de
coñecementos.

 LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito o contido de
textos orais  argumentativos e expositivos
procedentes  dos  ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional  ou  empresarial,
discriminando a información relevante.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos.
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 B1.2.  Comprensión  e
produción de textos orais
procedentes  dos  medios
de  comunicación  social:
xéneros  informativos  e
de opinión. Publicidade.

 B1.3.  Extraer  información  de
textos orais xornalísticos e
publicitarios  procedentes
dos  medios  de
comunicación  social,
recoñecendo  a  intención
comunicativa,  o  tema,  a
estrutura  e  o  contido,
identificando  os  trazos
propios  do  xénero
xornalístico  e  os  recursos
verbais  e  non  verbais
utilizados,  e  valorando  de
forma crítica a súa forma e
o seu contido.

 LCL2B1.3.1.  Interpreta  diversos  anuncios
sonoros  e  audiovisuais,  identificando  a
información e a persuasión,  recoñecendo
os  elementos  que  utiliza  o  emisor  para
seducir o receptor, valorando criticamente
a súa forma e o seu contido, e rexeitando
as ideas discriminatorias.

 CSC
 CCL

Terceiro
trimestre

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
producións  orais  individuais  ou  en
grupo.
- Intercambios orais:  postas  en común,
diálogo, participación na aula.
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 B1.3.  Presentación  oral:
planificación,
documentación,
avaliación e mellora.

 B1.4.  Realizar  unha
presentación  educativa
oral  sobre  un  tema
controvertido,
contrapondo  puntos  de
vista  enfrontados,
defendendo  unha  opinión
persoal  con  argumentos
convincentes  e  utilizando
as  tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  para  a  súa
realización,  avaliación  e
mellora.

 LCL2B1.4.1.  Planifica,  realiza  e  avalía
presentacións  educativas  orais  de  forma
individual  ou  en  grupo  sobre  un  tema
polémico  de  carácter  educativo  ou  da
actualidade  social,  científica  ou  cultural,
analizando  posturas  enfrontadas  e
defendendo  unha  opinión  propia
mediante argumentos convincentes. 

 CCL
 CSC

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
producións  orais  individuais  ou  en
grupo.
- Intercambios orais: postas en común.

 LCL2B1.4.2.  Compila  información  e  apoios
audiovisuais  ou  gráficos,  consultando
fontes de información diversa e utilizando
correctamente os procedementos de cita.

 CD
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos.

 LCL2B1.4.3.  Clasifica  e  estrutura  a
información  obtida,  elaborando  un guión
da presentación.

 CMCCT
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos.

 LCL2B1.4.4.  Exprésase  oralmente  con
claridade,  precisión  e  corrección,
axustando  a  súa  actuación  verbal  e  non
verbal  ás  condicións  da  situación
comunicativa,  e  utilizando  os  recursos
expresivos propios do rexistro formal. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
producións  orais  individuais  ou  en
grupo.
- Intercambios orais: postas en común.

 LCL2B1.4.5.  Avalía  as  súas  presentacións
orais  e  as  dos/das  seus/súas
compañeiros/as,  detectando  as
dificultades  estruturais  e  expresivas,  e
deseñando  estratexias  para  mellorar  as
súas  prácticas  orais  e  progresar  na
aprendizaxe autónoma.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
producións  orais  individuais  ou  en
grupo.
- Intercambios orais: postas en común.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
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 B2.1.  Comunicación  escrita
nos  ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional
e  empresarial:
elementos;  xéneros
textuais. 

 B2.2.  Análise e comentario
de  textos  escritos  do
ámbito educativo.

 B2.1. Comprender e producir
textos  expositivos  e
argumentativos  propios
dos  ámbitos  educativo,
xornalístico, profesional ou
empresarial,  identificando
a  intención  do  emisor,
resumindo  o  seu  contido,
diferenciando  a  idea
principal  e  explicando  o
modo de organización. 

 LCL2B2.1.1.  Comprende o sentido global  de
textos  escritos  de  carácter  expositivo  e
argumentativo  propios  dos  ámbitos
educativo,  xornalístico,  profesional  ou
empresarial,  identificando  a  intención
comunicativa  do  emisor  e  a  súa  idea
principal. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos.
-  Probas  específicas:  exercicios,
elaboración de  textos expositivos.

 LCL2B2.1.2.  Sintetiza  textos  de  carácter
expositivo  e  argumentativo  propios  dos
ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional  ou empresarial,  diferenciando
as ideas principais e as secundarias.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resumos, textos escritos.
-  Probas  específicas:  exercicios,
elaboración de  textos expositivos.

 LCL2B2.1.3.  Analiza  a  estrutura  de  textos
expositivos e argumentativos procedentes
dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional  ou  empresarial,  identificando
os tipos de conectores e organizadores da
información textual.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos.
-  Probas  específicas:  exercicios,
elaboración de  textos expositivos.

 LCL2B2.1.4.  Produce  textos  expositivos  e
argumentativos propios usando o rexistro
adecuado  á  intención  comunicativa,
organizando os enunciados en secuencias
lineais  cohesionadas  e  respectando  as
normas ortográficas e gramaticais, e revisa
a súa produción escrita para mellorala.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos escritos.
-  Probas  específicas:  exercicios,
elaboración de  textos expositivos.

Página 75 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato

 b
 h
 l

 B2.3.  Planificación,
realización,  revisión  e
mellora  de  textos
escritos  de  diferentes
ámbitos  sociais  e
educativos.

 B2.2.  Escribir  textos
expositivos  e
argumentativos propios do
ámbito  educativo  con
rigor,  claridade  e
corrección,  empregando
argumentos  adecuados  e
convincentes,  e  axustando
a súa expresión á intención
comunicativa  e  ao  resto
das condicións da situación
comunicativa.

 LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema
do  currículo  con  rigor,  claridade  e
corrección  ortográfica  e  gramatical,
aplicando os coñecementos gramaticais e
pragmáticos,  para  mellorar  a  expresión
escrita.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos escritos.
-  Probas  específicas:  elaboración  de
textos expositivos.

 LCL2B2.2.2.  Nas  súas  producións  escritas
axusta  a  súa  expresión  ás  condicións  da
situación  comunicativa  (tema,  ámbito
discursivo,  tipo  de  destinatario,  xénero
textual,  etc),  empregando  os  recursos
expresivos  propios  do  rexistro  formal  e
evitando o uso de coloquialismos.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos escritos.
- Probas específicas: produción de textos
escritos.

 LCL2B2.2.3. Avalía as súas propias producións
escritas  e  as  dos/das  seus/súas
compañeiros/as,  recoñecendo  as
dificultades  estruturais  e  expresivas,
recorrendo  a  obras  de  consulta  tanto
impresas  como  dixitais  para  a  súa
corrección,  e  deseñando  estratexias  para
mellorar  a  súa  redacción  e  avanzar  na
aprendizaxe autónoma.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Intercambios orais:  postas  en común,
participación en clase.
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 B2.3.  Planificación,
realización,  revisión  e
mellora  de  textos
escritos  de  diferentes
ámbitos  sociais  e
educativos.

 B2.3.  Realizar  traballos
educativos  individuais  ou
en  grupo  sobre  temas
polémicos  do currículo  ou
da  actualidade  social,
científica  ou  cultural,
planificando  a  súa
realización,  contrastando
opinións  enfrontadas,

 LCL2B2.3.1.  Realiza  traballos  educativos
individuais  e  en  grupo  sobre  un  tema
controvertido  do  currículo  ou  da
actualidade  social,  cultural  ou  científica,
planificando a súa realización,  fixando os
seus  propios  obxectivos,  contrastando
posturas  enfrontadas,  e  organizando  e
defendendo  unha  opinión  propia
mediante distintos tipos de argumentos.

 CSIEE
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos escritos, produción de traballos e
investigacións.
-  Probas  específicas:  elaboración  de
textos expositivos, exposición de temas.

Página 76 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato

defendendo  unha  opinión
persoal  e  utilizando  as
tecnoloxías da información
e da  comunicación  para  a
súa  realización,  avaliación
e mellora.

 LCL2B2.3.2.  Utiliza  as  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación  para
documentarse,  consultando  fontes
diversas,  avaliando,  contrastando,
seleccionando  e  organizando  a
información  relevante  mediante  fichas-
resumo.

 CD
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos escritos, produción de traballos e
investigacións.
-  Probas  específicas:  elaboración  de
textos expositivos, exposición de temas.

 LCL2B2.3.3.  Respecta  as  normas  de
presentación  de  traballos  escritos:
organización en epígrafes, procedementos
de cita, notas a pé de páxina, bibliografía…

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos escritos, produción de traballos e
investigacións.
-  Probas  específicas:  elaboración  de
textos expositivos, exposición de temas.
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 B2.1.  Comunicación  escrita
nos  ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional
e  empresarial:
elementos;  xéneros
textuais. 

 B2.2.  Análise e comentario
de  textos  escritos  do
ámbito educativo.

 B2.4.  Analizar  textos escritos
argumentativos  e
expositivos  propios  dos
ámbitos  educativo,
xornalístico, profesional ou
empresarial,  identificando
os  seus  trazos  formais
característicos  e
relacionando  as  súas
características  expresivas
coa intención comunicativa
e  co  resto  dos  elementos
da situación comunicativa.

 LCL2B2.4.1.  Describe  os  trazos
morfosintácticos,  léxico-semánticos  e
pragmático-textuais  presentes  nun  texto
expositivo  ou  argumentativo  procedente
dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional  ou  empresarial,  utilizando  a
terminoloxía gramatical adecuada e pondo
de manifesto a súa relación coa intención
comunicativa  do  emisor  e  cos  trazos
propios do xénero textual.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos escritos, produción de traballos e
investigacións.
-  Probas  específicas:  elaboración  de
textos expositivos, exposición de temas.

 LCL2B2.4.2.  Recoñece,  describe  e  utiliza  os
recursos  gramaticais  (substitución
pronominal,  uso  reiterado  de
determinadas  estruturas  sintácticas,
correlación  temporal,  etc.)  e  léxico-
semánticos  (substitución  por  sinónimos,
hipónimos  e  hiperónimos,  reiteracións
léxicas,  etc.)  que  proporcionan  cohesión
aos textos escritos.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos, 
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios  e  elaboración  de  textos
escritos.
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 LCL2B2.4.3.  Recoñece  e  explica  os
procedementos  de  cita  (estilo  directo,
indirecto  ou  indirecto  libre,  e  cita
encuberta) presentes en textos expositivos
e argumentativos, así como a súa función
no texto. 

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos, 
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios  e  elaboración  de  textos
escritos.

Bloque 3. Coñecemento da lingua

 d
 e

 B3.1.  Análise  e  explicación
do léxico  castelán e  dos
procedementos  de
formación.

 B3.1.  Recoñecer  e  explicar  o
proceso  de  formación  das
palabras  en  español,
aplicando  os
coñecementos  adquiridos
para  a  mellora,  a
comprensión  e  o
enriquecemento  do
vocabulario activo.

 LCL2B3.1.1.  Explica  os  procedementos  de
formación  das  palabras  diferenciando
entre  raíz  e  afixos,  e  explicando  o  seu
significado.

 CCL Primeiro
trimestre. 

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios. 
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios

 LCL2B3.1.2. Recoñece e explica a procedencia
grecolatina  de  grande  parte  do  léxico
español e valora o seu coñecemento para
a  dedución  do  significado  de  palabras
descoñecidas.

 CAA
 CCL

Primeiro
trimestre. 

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios. 
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios

 e  B3.2.  Substantivo:
caracterización
morfolóxica,  sintáctica  e
semántica.

 B3.3.  Adxectivo:
caracterización

 B3.2.  Recoñecer  e  identificar
os  trazos  característicos
das categorías gramaticais,
e  explicar  os  seus  usos  e
valores nos textos.

 LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os
valores  das  categorías  gramaticais,  en
relación  coa  intención  comunicativa  do
emisor, coa tipoloxía textual seleccionada
e  con  outros  compoñentes  da  situación
comunicativa (audiencia e contexto). 

 CCL Primeiro
trimestre. 

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios
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morfolóxica,  sintáctica  e
semántica.

 B3.4. Verbo: flexión verbal;
perífrase verbal.

 B3.5.  Pronome:  tipoloxía  e
valores gramaticais. 

 B3.6.  Determinantes:
tipoloxía e usos.

 B3.7.  Recoñecemento  das
diferenzas  entre
pronomes  e
determinantes:  relacións
gramaticais.

 B3.8.  Adverbio:  tipoloxía  e
valores gramaticais.

 B3.9.  Preposicións,
conxuncións  e
interxeccións: tipoloxía e
valores gramaticais.

 LCL2B3.2.2.  Selecciona  o  léxico  e  a
terminoloxía  adecuados  en  contextos
comunicativos que esixen un uso formal e
especializado da lingua, evitando o uso de
coloquialismos, imprecisións ou expresións
clixé.

 CSC
 CCL

Todo  o  curso
escolar

100% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios. 

 d
 e

 B3.10.  Observación,
reflexión e explicación do
significado  das  palabras.
Denotación  e
connotación.

 B3.3. Identificar e explicar os
niveis  de  significado  das
palabras  ou expresións  en
función  da  intención
comunicativa  do  discurso
oral  ou  escrito  en  que
aparecen.

 LCL2B3.3.1.  Explica  con  propiedade  o
significado  de  palabras  ou  expresións,
diferenciando  o  seu  uso  denotativo  e
connotativo,  e  relacionándoo  coa
intención comunicativa do emisor.

 CCL Todo  o  curso
escolar

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.

 LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as
relacións  semánticas  entre  as  palabras
(sinonimia,  antonimia,  hiperonimia,
polisemia  e  homonimia)  como
procedemento de cohesión textual.

 CCL Primeiro
trimestre.

75% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios

 d
 e

 B3.11.  Observación,
reflexión  e  explicación
das estruturas sintácticas
simples  e  complexas.

 B3.4.  Observar,  reflexionar  e
explicar  as  estruturas
sintácticas  dun  texto,
sinalando  as  conexións

 LCL2B3.4.1.  Recoñece  as  estruturas
sintácticas e explica a relación funcional e
de significado que establecen co verbo da
oración  principal,  empregando  a

 CCL Todo  o  curso
escolar

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
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Conexións  lóxicas  e
semánticas nos textos.

lóxicas e semánticas que se
establecen entre elas.

terminoloxía gramatical adecuada. -  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios

 d
 e

 B3.11.  Observación,
reflexión  e  explicación
das estruturas sintácticas
simples  e  complexas.
Conexións  lóxicas  e
semánticas nos textos.

 B3.12.  Observación,
reflexión  e  explicación
das  formas  de
organización  textual  de
textos  procedentes  de
diferentes  ámbitos.
Intertextualidade.

 B3.5.  Aplicar  os
coñecementos  sobre
estruturas  sintácticas  dos
enunciados  para  a
realización,  a
autoavaliación e a mellora
de textos  orais  e  escritos,
tomando  conciencia  da
importancia  do
coñecemento  gramatical
para  o  uso  correcto  da
lingua.

 LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e
escritos  incorporando  estruturas
sintácticas  variadas  e  aplicando  os
coñecementos adquiridos para a revisión e
a mellora destes.

 CCL Todo  o  curso
escolar

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios

 LCL2B3.5.2.  Aplica  os  coñecementos
adquiridos sobre as estruturas  sintácticas
dos  enunciados  para  a  realización,
autoavaliación  e  mellora  dos  propios
textos  orais  e  escritos,  tomando
conciencia  da  importancia  do
coñecemento  gramatical  para  o  uso
correcto da lingua.

 CSIEE
 CCL

Todo  o  curso
escolar

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios

 d
 e
 m

 B3.13.  Identificación  e  uso
dos  recursos  expresivos
que  marcan  a
obxectividade  e  a
subxectividade.

 B3.14.  Observación,
reflexión e explicación da
deíxe  temporal,  espacial
e persoal.

 B3.6.  Aplicar  os
coñecementos  sobre  o
funcionamento da lingua á
comprensión,  á  análise  e
ao comentario de textos de
distinto  tipo  procedentes
dos  ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional  e
empresarial,  relacionando
os usos lingüísticos (marcas

 LCL2B3.6.1.  Recoñece,  analiza  e  explica  as
características  lingüísticas  e  os  recursos
expresivos  de  textos  procedentes  dos
ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional e empresarial, relacionando os
usos  lingüísticos  coa  intención
comunicativa  do  emisor  e  o  resto  dos
elementos  da  situación  comunicativa,  e
utilizando  a  análise  para  afondar  na
comprensión do texto.

 CCL Todo  o  curso
escolar

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
- Intercambios orais: postas en común e
participación na clase.
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de  obxectividade  e
subxectividade; referencias
deícticas  temporais,
espaciais  e  persoais,  e
procedementos  de  cita)
coa intención comunicativa
do  emisor  e  o  resto  dos
elementos  da  situación
comunicativa.

 LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o
funcionamento da lingua á comprensión, á
análise  e  ao  comentario  de  textos  de
distinto  tipo  procedentes  dos  ámbitos
educativo,  xornalístico,  profesional  e
empresarial,  relacionando  os  usos
lingüísticos  (marcas  de  obxectividade  e
subxectividade;  referencias  deícticas
temporais,  espaciais  e  persoais,  e
procedementos  de  cita)  coa  intención
comunicativa  do  emisor  e  o  resto  dos
elementos da situación comunicativa.

 CSIEE
 CCL

Todo  o  curso
escolar

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
- Intercambios orais: postas en común e
participación na clase.

 LCL2B3.6.3.  Recoñece  e  explica  os
procedementos  de inclusión do emisor  e
do receptor no texto.

 CCL Segundo
tirimestre.

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.

 LCL2B3.6.4. Recoñece e explica as referencias
deícticas,  temporais,  espaciais  e  persoais
nos textos.

 CCL Segundo
tirimestre.

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.

 LCL2B3.6.5.  Recoñece,  explica  e  utiliza  os
procedementos de cita.

 CCL Segundo
tirimestre.

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.

 LCL2B3.6.6.  Revisa textos escritos  propios  e
alleos,  recoñecendo e explicando as súas
incorreccións  (concordancias,  réxime
verbal,  ambigüidades  sintácticas,
coloquialismos,  etc.),  con  criterios
gramaticais  e  terminoloxía  apropiada,  co
obxecto de mellorar a expresión escrita e
avanzar na aprendizaxe autónoma.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
- Intercambios orais: postas en común e
participación na clase.

 e  B3.12.  Observación,
reflexión  e  explicación
das  formas  de
organización  textual  de

 B3.7.  Explicar  a  forma  de
organización  interna  dos
textos  expositivos  e

 LCL2B3.7.1.  Recoñece,  explica  e  utiliza  en
textos  propios  e  alleos  as  formas  de
estruturar  os  textos  expositivos  e

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor.
-  Análise  de  produción  dos  alumnos:
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textos  procedentes  de
diferentes  ámbitos.
Intertextualidade.

 B3.13.  Identificación  e  uso
dos  recursos  expresivos
que  marcan  a
obxectividade  e  a
subxectividade.

 B3.14.  Observación,
reflexión e explicación da
deíxe  temporal,  espacial
e persoal.

argumentativos. argumentativos. textos escritos.
- Probas específicas: produción de textos
escritos.

 b
 d
 e

 B3.12.  Observación,
reflexión  e  explicación
das  formas  de
organización  textual  de
textos  procedentes  de
diferentes  ámbitos.
Intertextualidade.

 B3.8.  Reflexionar  sobre  a
relación entre os procesos
de  produción  e  recepción
dun  texto,  recoñecendo  a
importancia que para a súa
comprensión  teñen  os
coñecementos previos que
se  posúen  a  partir  de
lecturas  anteriores  que  se
relacionan con el. 

 LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de
lectura de obras de diferente tipo, xénero,
etc.,  e  as  súas  experiencias  persoais  en
relación co novo texto, para chegar a unha
mellor  comprensión  e  interpretación
deste.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

75% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
textos  escritos,  resumos,  lectura
silenciosa.
- Probas específicas: produción de textos
escritos.

 a
 e
 h

 B3.15.  Coñecemento  e
explicación  do  español
actual.  O  español  na
rede.  Situación  do
español  no  mundo.  O
español de América.

 B3.9.  Coñecer a situación do
español no mundo, as súas
orixes  históricas  e os  seus
trazos  característicos,  e
valor as súas variantes.

 LCL2B3.9.1.  Coñece  a  situación  actual  da
lingua  española  no  mundo  diferenciando
os  usos  específicos  da  lingua  no  ámbito
dixital.

 CSC
 CCL

Terceiro
trimestre.

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
- Intercambios orais: postas en común e
participación na clase.

 LCL2B3.9.2.  Coñece  as  orixes  históricas  do
español  en  América  e  as  súas  principais
áreas xeográficas, recoñecendo nun texto
oral  ou  escrito  algúns  dos  trazos
característicos  e  valorando  as  súas
variantes.

 CSC
 CCL

Terceiro
trimestre.

50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
resolución de exercicios.
- Intercambios orais: postas en común e
participación na clase.

 i  B3.16.  Participación  en  B3.10. Participar en proxectos  LCL2B3.10.1.  Participa  en  proxectos  CCL Todo  o  curso 50% -  Análise  de  produción  dos  alumnos:
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 l proxectos  (elaboración
de materiais multimedia,
folletos,  carteis,
recensións sobre libros e
películas, etc.) nos que se
utilicen  varias  linguas,
tanto  curriculares  como
outras  presentes  no
centro  docente,  e
relacionados  cos
elementos  transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

(elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,
carteis,  recensións  sobre
libros e películas, etc.) nos
que  se  utilicen  varias
linguas,  tanto  curriculares
como outras  presentes no
centro  docente,  e
relacionados  cos
elementos  transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

(elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos, carteis,  recensións sobre 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.

 CAA escolar. elaboración  en  grupo  ou
individualmente  de  traballos
monográficos,  fichas  de  lectura  e
investigacións, produción de traballos en
soporte audiovisual e dixital.

 g
 h

 B3.17.  Identificación  e
progresiva utilización dos
coñecementos  sobre  as
linguas para desenvolver
unha  competencia
comunicativa integrada.

 B3.11.  Reflexionar  sobre  o
sistema e as normas de uso
das  linguas,  mediante  a
comparación  e  a
transformación  de  textos,
enunciados  e  palabras,  e
utilizar  estes
coñecementos  para
solucionar  problemas  de
comprensión  e  para  a
produción de textos.

 LCL2B3.11.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos de ámbito contextual,  textual,
oracional  e  da  palabra  desenvolvidos  no
curso nunha das linguas,  para mellorar  a
comprensión  e  a  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos.

Bloque 4. Educación literaria

 d
 h
 i

 B4.1.  Estudo  cronolóxico
das  obras  máis
representativas  da
literatura  en  español  do
século  XX  ata  os  nosos
días.

 B4.1.  Coñecer  os  aspectos
temáticos  e  formais  dos
principais  movementos
literarios  do século XX ata
os nosos días, así como os
autores  e  obras  máis
significativos.

 LCL2B4.1.1.  Desenvolve  por  escrito  con
coherencia e corrección as características
temáticas  e  formais  dos  principais
movementos  do  século  XX  ata  os  nosos
días, mencionando os autores e obras máis
representativas.

 CCEC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios, interpretación de datos e de
textos.

Página 83 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato

 d
 h
 i
 c

 B4.2. Análise de fragmentos
ou obras significativas do
século  XX  ata  os  nosos
días.

 B4.2.  Ler  e  analizar  textos
literarios  representativos
da historia da literatura do
século  XX  ata  os  nosos
días,  identificando  as
características  temáticas  e
formais,  en  relación  co
contexto, o movemento, o
xénero ao que pertence e a
obra  do/da  autor/a,  e
constatando  a  evolución
histórica  de  temas  e
formas.

 LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou,
de  ser  o  caso,  de  obras  completas  do
século XX ata os nosos días, relacionando o
contido  e  as  formas  de  expresión  coa
traxectoria  e  o  estilo  do/da  seu/súa
autor/a,  o  seu  xénero  e  o  movemento
literario ao que pertence.

 CCEC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos,
lectura.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios, interpretación de datos e de
textos.

 LCL2B4.2.2.  Compara  textos  de  diferentes
épocas, e describe a evolución de temas e
formas.

 CCEC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos,
lectura.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios, interpretación de datos e de
textos.

 d
 h
 i
 m

 B4.3.  Interpretación  crítica
de  fragmentos  ou  obras
significativas  do  século
XX  ata  os  nosos  días.
Reflexión  e  superación
de  estereotipos  de
xénero,  clase,  crenzas,
etc.

 B4.3.  Interpretar  de  xeito
crítico  fragmentos  ou
obras  da  literatura  do
século  XX  ata  os  nosos
días, recoñecendo as ideas
que  manifestan  a  relación
da  obra  co  seu  contexto
histórico,  artístico  e
cultural.

 LCL2B4.3.1.  Interpreta  de  xeito  crítico
fragmentos  ou  obras  completas
significativos da literatura do século XX ata
os nosos  días,  recoñecendo as ideas que
manifestan  a  relación  da  obra  co  seu
contexto histórico, artístico e cultural.

 CSC
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos,
lectura.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios, interpretación de datos e de
textos.

 g  B4.4.  Planificación  e
elaboración  de  traballos
educativos  escritos  ou
presentacións  sobre
temas,  obras  ou
autores/as  da  literatura
do século XX ata os nosos
días.

 B4.4. Desenvolver por escrito
un  tema  da  historia  da
literatura do século XX ata
os nosos días,  expondo as
ideas con rigor, claridade e
coherencia,  e  achegando
unha visión persoal.

 LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema
da historia da literatura do século XX ata
os nosos días, expondo as ideas con rigor,
claridade,  coherencia  e  corrección,  e
achegando unha visión persoal.

 CCL Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
textos escritos.
-  Probas  específicas:  interpretación  de
datos e de textos, exposición de temas.

Página 84 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato

 g  B4.4.  Planificación  e
elaboración  de  traballos
educativos  escritos  ou
presentacións  sobre
temas, obras  ou autores
da  literatura  do  século
XX ata os nosos días.

 B4.5. Elaborar un traballo de
carácter  educativo  en
soporte  impreso ou dixital
sobre un tema do currículo
de  literatura  consultando
fontes diversas, adoptando
un punto de vista crítico e
persoal,  e  utilizando  as
tecnoloxías  da
información.

 LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel
ou  en  formato  dixital  sobre  un  tema do
currículo de literatura do século XX ata os
nosos  días,  extraendo  a  información
relevante  para  ampliar  coñecementos
sobre o tema.

 CAA
 CCL

Todo  o  curso
escolar.

50% -  Observación  sistemática:  diario  de
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción  de  alumnos:
resolución de exercicios, textos escritos,
lectura.
-  Probas  específicas:  resolución  de
exercicios, interpretación de datos e de
textos.

3.1.3.1. Secuenciación dos contidos
Seguindo o libro de Santillana, a secuenciación dos contidos será desta maneira:
1ª AVALIACIÓN:TEMAS 1 a 4 de Lingua e de 11 a 14 de Literatura.
2º AVALIACIÓN:TEMAS 5 a 9 de Lingua e de 15 a 17 de Literatura.
3º AVALIACIÓN: TEMAS 9 a 10 de Lingua e de 18 a 29 de Literatura.
Esta secuenciación pode verse sometida a cambios por razóns de diversa índole: Nivel do grupo, necesidade de reforzo en determinados contidos, actividades,
etc.
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3.1.4. AVALIACIÓN
Ao longo do curso os alumnos estarán informados do seu progreso no proceso de aprendizaxe a través das indicacións que se lle vaian dando:
correccións das  distintas probas escritas  previstas,  interacción na aula,  corrección dos traballos  que se  vaian propondo. Unha vez ao trimestre
informarase de xeito formalizado, a través da cualificación da avaliación de acordo co establecido na normativa vixente, aos pais e aos alumnos dos
progresos destes no proceso de aprendizaxe.

Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos, así como a súa dedicación e esforzo, mediante a cualificación final que se
determinará de acordo coas especificacións e criterios de cualificacións que se detallan nos puntos seguintes.

3.1.4.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR AS CUALIFICACIÓNS TRIMESTRAIS
A cualificación de cada trimestre en 2º de Bacharelato será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos seguintes apartados,

de acordo coa ponderación proposta para cada un deles:

Apartados Instrumentos de Avaliación Observación» Ponderación

A Probas escritas:

Proba de lingua: 50%

Proba de literatura:50%

A nota deste   apartado   será   a   media   das cualificacións obtidas nas 
distintas probas.

90%

B Probas das lecturas obrigatorias propostas 
pola ABAU:

 A nota deste   apartado   será   a   media   das cualificacións obtidas nas
distintas probas. 

10%
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(Apartado A) As probas escritas puntuaranse sobre 10 puntos e nelas todas as preguntas valerán o mesmo , agás que o profesor faga constar outra
puntuación na folla do exame. Copiar ou levar chuletas suporá a anulación da proba.

Nos exames poderanse descontar ata un máximo de 2 puntos por erros relacionados cos seguintes aspectos:
- Carencias graves no que se refire a unha presentación correcta do exame.
- Erros graves de puntuación ou de uso de conectores.
- Erros continuados no uso das normas de ortografía. (0, 25 por cada falta de ortografía e 0,10 cada til incorrecto).
- Carencias graves na redacción:

 En canto ao ordenamento lóxico da información ou á estruturación dos parágrafos.

 Erros na ordenación lóxica das oracións.

A docente poderá penalizar ata con un punto a cualificación resultante da media ponderada de cada trimestre ao alumnado que non realice o
traballo diario tanto na aula coma na casa. A profesora anotará un negativo cada vez que non realice os deberes de aula e de casa. Cada
negativo terá o valor de -0,10.

O alumnado poderá sumar ata un máximo dun punto á cualificación de cada trimestre polas actividades relacionadas coas lecturas voluntarias ou
pola súa participación no club de lectura, sempre e cando, o resultado da cualificación de cada trimestre acade un mínimo de cinco. En ningún caso
facer unha lectura voluntaria eximirá de facer as lecturas obrigatorias.

En coherencia co expresado nos puntos anteriores, a cualificación trimestral redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao
enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior e ao anterior nos restantes casos, sen prexuízo de que a nota mínima será de 1 punto.
Así,  a  unha cualificación  trimestral  de 4,5  corresponderalle  5 na cualificación  da  avaliación;  a  unha cualificación  trimestral  de 4,4
corresponderalle unha cualificación na avaliación de 4.
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3.1.4.2. PROBAS DE RECUPERACIÓN
Considérase superada a avaliación cando o alumnado obteñan unha cualificación igual ou  superior a 5 puntos. En caso de non alcanzar dita nota, e

considerando o carácter progresivo da nosa materia, poderase recuperar superando as avaliacións posteriores.

3.1.4.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR A CUALIFICACIÓN FINAL
Avaliación final ordinaria do mes de maio.
A cualificación  final será a media ponderada das tres avaliacións (30% a primeira, 30% a segunda, 40% a terceira) e, para aprobar, terá que acadarse un

mínimo de 5 puntos. 
Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo establecido no apartado anterior, se obteña unha puntuación,

igual ou superior a 5 puntos.
Avaliación final extraordinaria do mes de xuño.
Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de maio, poderán realizar unha proba no mes de xuño, nas datas establecidas ao

efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de
0 a 10 para o bacharelato.

Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso (segundo o establecido no punto 2.4.1.4), se obteña unha 
puntuación igual ou superior a 5 puntos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

No curso 2022-2023 poderanse realizar diversas actividades complementarias e extraescolares, mais estas están pendentes de confirmación, posto que o
Departamento aínda non conta con toda a información necesaria para a súa realización: datas posibles, prezos das actividades, dispoñibilidade dos medios
adecuados, etc. As actividades propostas para ESO ou Bacharelato son:

 Saídas dun día ou unha tarde á proxección dun filme ou asistencia a unha representación teatral.
 Saídas culturais de varios días para realizar actividades variadas como visitas a museos, casas museo, espectáculos musicais ou teatrais.
 Concursos literarios de poesía ou narrativa.
 Talleres de escritura creativa. 
 Participación no concurso de Jóvenes talentos de Coca-Cola.
 Continuación coa nosa participación no programa Prensa- escuela de La Voz de Galicia.
 Colaboración co equipo da Biblioteca e co equipo de Dinamización Lingüística do centro.
 Colaboración cos clubs de lectura da Biblioteca.
 Organización de charlas por parte de autores/as, periodistas...
 Visita á Fundación de Camilo José Cela.
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IX. PARTICIPACIÓN NO PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO
O Departamento de Lingua castelá e Literatura, xunto cos outros Departamentos de Linguas (Francés, Galego, Inglés e Latín e Grego), está colaborando 

na elaboración do Proxecto Lingüístico de Centro desde finais do curso 2016/2017.

ACORDOS DO IES MACÍAS O NAMORADO PARA O TIL

A) METODOLOXÍA

MARCO LEGAL

O Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 11, promove para a ESO unha metodoloxía:

• Activa e participativa, favorecendo o traballo individual e cooperativo.

• Cun enfoque multidisciplinar e coordinado.

• Que garanta a adicación dun tempo á lectura para promover a comprensión e o uso da información.

• Integradora no uso das tecnoloxías da información e da comunicación.

• Que promova actividades de aprendizaxe integradas,  para o que se aproveitarán as posibilidades do traballo por proxectos e os recursos e
actividades da biblioteca escolar.

• Con actividades de fomento da lectura,  da escritura  e das habilidades no uso,  no tratamento e na produción da información, tendo como
referencia o Proxecto lector do centro.

B) METODOLOXÍA TIL NO IES MACÍAS O NAMORADO

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a propia lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o
mundo. A lingua é unha porta de acceso ao coñecemento. A competencia lingüística garante a inclusión social e o éxito escolar.

A  situación  da  sociedade  multilingüe  e  plural  en  que  vivimos  solicita  un  enfoque  metodolóxico  de  carácter  plurilingüe  que  potencie  o
desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida. lsto implica un tratamento integrado das mesmas (galego,
castelán, inglés, francés e linguas clásicas) que o alumnado está a aprender nas aulas. Para poder poñer en práctica estes currículos integrados é necesario
potenciar unha metodoloxía adecuada que leve a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais. Deste xeito, o libro de texto será só un
apoio para o alumnado, que utilizará as tecnoloxías da información e da comunicación e a biblioteca para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe.
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Trátase con isto de fomentar a participación e a reflexión tanto individual como grupal, buscar, seleccionar e tratar a información, expresar correcta, clara e
ordenadamente os resultados e relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias.

C) ACORDOS CONCRETOS

1) EN TIC/ITI

• Aplicación do Plan TIC/ITI. lncluír nas tarefas cuestións que reforcen os contidos TIC/ITI.

• Uso das TIC para facilitar a comunicación cos compañeiros deste e doutros centros, que permita compartir materiais e experiencias;
contemplamos tarefas como o intercambio de información e proxectos con alumnado nacional e estranxeiro.

2) PAUTAS PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS

Á hora de realizar un traballo sobre un tema determinado debemos ter en conta que isto supón varios pasos ou etapas a seguir para facelo dun
xeito ordenado:  busca de información ,selección da información, organización e estruturación, etc

ACORDOS DO lES MACÍAS O NAMORADO PARA O TIL

A) METODOLOXÍA

MARCO LEGAL

O Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 11, promove para a ESO unha metodoloxía:

• Activa e participativa, favorecendo o traballo individual e cooperativo.

• Cun enfoque multidisciplinar e coordinado.

• Que garanta a adicación dun tempo á lectura para promover a comprensión e o uso da información.

• Integradora no uso das tecnoloxías da información e da comunicación.

• Que promova actividades de aprendizaxe integradas, para o que se aproveitarán as posibilidades do traballo por proxectos e os recursos e actividades da bibliote-

ca escolar.

• Con actividades de fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, tendo como referencia o Proxecto

lector do centro.

B) METODOLOXÍA TIL NO lES MACÍAS O NAMORADO
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A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a propia lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo.

A lingua é unha porta de acceso ao coñecemento. A competencia lingüística garante a inclusión social e o éxito escolar.

A situación da sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento co -

municativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida. lsto implica un tratamento integrado das mesmas (galego, castelán, inglés, francés e linguas

clásicas) que o alumnado está a aprender nas aulas. Para poder poñer en práctica estes currículos integrados é necesario potenciar unha metodoloxía adecuada

que leve a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais. Deste xeito, o libro de texto será só un apoio para o alumnado, que utilizará as tecnolo -

xías da información e da comunicación e a biblioteca para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. Trátase con isto de fomentar a participación e a refle-

xión tanto individual como grupal, buscar, seleccionar e tratar a información, expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados e relacionar os saberes

aprendidos nas distintas materias.

C) ACORDOS CONCRETOS

1) EN TIC/ITI

• Aplicación do Plan TIC/ITI. lncluír nas tarefas cuestións que reforcen os contidos TIC/ITI.

• Uso  das  TIC  para  facilitar  a  comunicación  cos  compañeiros  deste  e  doutros  centros,  que  permita  compartir  materiais  e  experiencias;
contemplamos tarefas como o intercambio de información e proxectos con alumnado nacional e estranxeiro.

2) PAUTAS PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS

Á hora de realizar un traballo sobre un tema determinado debemos ter en conta que isto supón varios pasos ou etapas a seguir para facelo dun
xeito ordenado:  busca de información,selección da información,organización e estruturación,etc

Etapas                           Pautas a seguir

Busca de información

●Buscar  información  acerca  do  tema  nos  distintos  medios  posibles  á  nosa  disposición

(libros,dicionarios,internet,prensa,etc)

●Seleccionar a información máis relevante entre toda a atopada.

●Recoller os datos máis importantes e palabras clave referidas ao tema en resumos,esquemas,etc para recordalos e ver

como podemos estruturalos.
Agora é o momento de facer un guión para decidir cal vai ser a estrutura da información recollida (en qué orde a imos

transmitir e cómo).É importante que o escrito teña coherencia e unha orde lóxica.  Non debemos copiar parágrafos ou
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Distribución/estruturación

liñas enteiras do recollido.Debemos empregar as nosas propias palabras.

O traballo deberá constar de:

●Portada: o título do traballo, no centro da páxina e o nome completo d@ alumn@ xunto co grupo e nivel na marxe infe-

rior dereita.

●Índice: os títulos dos distintos apartados do traballo e a páxina na que se atopan.

●Desenvolvemento: explicación da información acerca do tema.Organizarase en distintos apartados e parágrafos de xei-

to claro e coherente,sen repetir a mesma idea.Poden engadirse fotografías,gráficos ,etc que apoien a información trans-

mitida.

●Conclusión: deberá ser un resumo moi breve de todo o exposto anteriormente.

●Bibliografía:

A fin de respectar os dereitos de autor,debemos incluír neste apartado todas as fontes das que foi extraída a información

xa sexan dixitais(URL)  ou impresas.Neste apartado deben figurar os datos na seguinte orde:apelidos e nome do au-

tor,título do 

libro,revista,etc( en cursiva),editorial e lugar e ano de publicación.Se a consulta se realizou nunha páxina web,poñerase a

dirección web da páxina visitada.

 Etapas Pautas a seguir
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Lectura e revisión

Chegad@s a este punto , debemos ler o noso escrito para asegurarnos de que non repetimos palabras , frases ou ideas a

fin de que sexa facilmente comprensible e interesante para o/a  lector/a.

Coa finalidade de evitar erros,debemos revisar a ortografía,os acentos,os signos de puntuación e a estrutura e orde dos

elementos na oración(suxeito+verbo+complementos,etc) e uso de conectores axeitados para enlazar ideas de xeito apro-

piado.

Unha lectura en voz alta ,escoitándonos a nós mesmos pode resultar moi útil para detectar algunha anomalía na nosa re-

dacción e así poder corrixila antes da entrega.

Presentación

Nos traballos á man:

●Entregaranse escritos unicamente  a bolígrafo azul ou negro,nunca a lapis.

●Evitar borróns e o uso de tipex(é aconsellable facer borradores antes da presentación definitiva)

●Deberá coidarse a letra e a limpeza.

●Os parágrafos deben estar sangrados na primeira liña.

●As follas escribiranse por unha soa cara e coas respectivas marxes: superior:3 cm.,inferior:2 cm.,esquerda: 3 cm.,derei-

ta: 2 cm.

●As marxes e liñas deberán quedar rectas.

●As páxinas deberán estar numeradas no centro,na parte inferior.

●As follas deben estar unidas por grampas,nunca soltas.

Nos traballos á ordenador :

●Deixar marxes amplas:2,5 cm.

●Os tipos e tamaños de fonte serán : Times New Roman 12 p. ou Arial 12 p.en todo o texto.Par os subtítulos empregare-

mos o tamaño 14/16 p. e para o título o tamaño 18 p.
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●Cada apartado principal destacarase en negriña e comezará páxina nova.

●As páxinas numeraranse a partir do índice,no centro da parte inferior da folla.

NOTA : Os prazos indicados polo profesorado serán de obrigado cumprimento.Non se recollerán tarefas fóra de prazo.

PAUTAS PARA A PRESENTACIÓN DE EXAMES

●Empregarase unicamente bolígrafo azul ou negro: nin lapis nin tipex.

●As páxinas estarán todas numeradas do xeito: 1 de 3,2 de 3,etc.

●Todas as páxinas levarán o nome e apelidos do/a  alumno/a.

●Deixaranse marxes amplas para as correccións.

●Os parágrafos deberán estar sangrados.

●Se, unha vez contestada unha pregunta, se quere aportar nova información empregarase o mesmo mecanismo das notas a pé de páxina. Colocarase un aste -

risco (*) na pregunta que queremos continuar e a información nova poñerase nun folio aparte. No caso de que isto suceda con máis dunha pregunta os asteris-

cos deben ser numerados (*1/ *2) para facilitar a corrección do exame.

●Evitaranse os borróns e procurarase a limpeza en todo o exame.

●Todas as follas do exame deberán estar unidas por grampas.

A comezo de curso realizarase unha reunión do profesorado do ámbito lingüístico para:

• Lembrar e reforzar os compromisos.

• Indicar a inclusión das liñas concretas derivadas dos acordos nas programacións.

• Delimitar proxectos.

• Temporalizar os contidos.
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• Contemplar o TIL nas programacións.

• Consensuar reunións de coordinación de proxectos por equipos docentes.

3) TERMINOLOXÍA

Coa finalidade  de  unificar  a  terminoloxía  lingüística  en  lingua galega  e  castelá  tómanse  como comúns  para  todos  os  cursos  de Ensino
Secundario Obrigatorio e Bacharalato os seguintes termos:

a) MORFOLOXÍA

Determinantes

CLASE DE PALABRA: Artigo determinado, artigo indeterminado, demostrativo (agás o neutro), posesivo, indefinidos (agás nada, ninguén, algo e al-

guén) e numerais.

FUNCIÓN: DETERMINANTE (DET)

Terase en conta as particularidades en cada lingua.

Pronomes 

TIPOS o CLASES: Personais (átonos e tónicos), demostrativos, posesivos, indefinidos e numerais.

FUNCIÓN: Núcleo (Núc) dun Sintagma Nominal (SN) función Suxeito, CD ou Termo dun Sintagma Preposicional (SPrep) en funcións propias deste sintagma

(CC, CI, CAxente ou CRéx).

Adxectivos

TIPOS ou CLASES: Especificativos e explicativos.

FUNCIÓN: Modificador (MOD) do Núcleo do SN ou Complemento do Nome (CN).

Verbos

FORMAS SIMPLES: Presente, Pretérito perfecto simple ou indefinido, pretérito imperfecto, futuro imperfecto e condicional simple.

FORMAS COMPOSTAS: Pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, futuro perfecto e condicional composto. (So en castelán)

VALORES MODAIS E TEMPORAIS; teranse en conta en cada lingua os valores específicos que non sexan comúns.

VERBOS ATRIBUTIVOS E PREDICATIVOS

PERÍFRASES VERBAIS. Elaborarase un esquema coas particularidades en cada una das dúas linguas en relación á clasificación modal e temporal.
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Valores de “se”

1.- Variente de le/les.(En castelán)

2.- Pronome persoal reflexivo

3.- Pronome persoal recíproco

4.- Dativo de interese

5.- Dativo de solidariedade 

6.- Verbos pronominais

7.- Marca de Pasiva Reflexa

8.- Marca de Impersoal con “se”

Elaborarase un esquema cos valores propios en cada lingua.
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Nexos

Coordenantes (conxuncións e locucións conxuntivas) e subordinantes (conxuncións subordinantes, pronomes e determinantes relativos e interroga-

tivos, adverbios relativos e interrogativos).

Locucións: conxuntivas, prepositivas, verbais e adverbiais.

b) SINTAXE

Sistema gráfico de descrición sintáctica

Árbore gráfica: oración, os seus constituintes inmediatos (Suxeito e Predicado); funcións do predicado, sintagmas, elementos do sintagma e clases de pa-

labra. (Para 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharalato. En 1º e 2º da ESO, os contidos explicaranse mediante o sistema de caixas co fin de facilitar a súa com -

prensión).

Sintagma: SN (Sintagma nominal); SAdx (Sintagma adxectivo o adxectival); SAdv (Sintagma adverbial); SPrep (Sintagma preposicional); SV (Sintagma ver -

bal).

SN >>DET + NÚC (Núcleo)

SAdx>>Núc + MOD (Modificador)

SAdv>>Núc + MOD

Sprep>>Enl (enlace) + Termo

SV ou Predicado (Pred) >>Núc (Verbo) + Complementos (CD, CI, Atrib, CC, Ptvo, CAx, CRéx ou Suplemento, Dativo de interese e dativo de solidariedade).

Funcións (Complementos)

CD: Complemento Directo

CI: Complemento Indirecto

ATRIB: Atributo

CC: Complemento Circunstancial (de tempo, modo...)

Ptvo: Complemento Predicativo

CAx: Complemento Axente

CRéx: Complemento de Réxime
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A oración

a) Segundo o número de Núcleos de Predicado: simples e compostas.

b) Segundo a estrutura: Unimembres e bimemebres.

Unimembres: tradicionalmente chamadas oracións impersoais. 

Bimebres; Presentan suxeito léxico ou gramatical.

c) Segundo a voz que presenta o verbo: activas ou pasivas.

d) Segundo a natureza do verbo: atributivas (Predicado nominal; PN) ou predicativas Predicado verbal; PV).

e) Oracións reflexivas e recíprocas. Directas e indirectas.

f) Oracións pasivas reflexas.

Oracións impersonais

Verbos de fenómeno meteorolóxico

Forma impersoal do verbo haber; incluidas as perífrases de haber

Verbo ser

Verbo facer

Verbo ir

Impersoais con “se”

En terceira persoa do singular, sen suxeito léxico ou suxeito descoñecido. Coñécense como “eventuais” ou “gramaticalizadas” (En castelán)

Elaborarase un esquema coas particularidades propias de cada lingua.

CLASIFICACIÓN DA ORACIÓN COMPOSTA

Compostas Coordenadas

Copulativa

Adversativa

Disxuntiva (distributiva)
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Compostas subordinadas

Sustantivas

Adxectivas

Adverbiais: 

Propias: Lugar, Tempo, Modo

Impropias: Comparativas, Consecutivas, Condicionais, Concesivas, Causais, Finais

Explicaranse as particularidades propias en cada lingua en relación ao uso de nexos e valores modais e aspectuais.

  4) TRATAMENTO DOS CONTIDOS

O tratamento integrado das linguas facilita a racionalización dos currículos en canto á materia impartida, a temporalización, a metodoloxía e a
avaliación. Respondendo ao contexto legal LOMCE apuntado no apartado no que se recolle a base legal, os departamentos do ámbito lingüístico
acordan tratar en común os seguintes contidos, chegando a acordes no reparto dos mesmos. Impartiranse nunha materia e reforzaranse no resto.
Unha parte importante da explicación destes contidos correrá a cargo dos departamentos de castelán e galego, pois o nivel de competencia lingüística
en inglés e

francés do alumnado nos primeiros cursos non o fai posible. O departamento de Inglés comprométese na impartición de contidos TIC. Ámbolos
dous, reforzarán os contidos aquí recollidos.
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a) CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CURRICULARES POR BLOQUES

Bloque l. Comunicación oral. Escoitar e falar

• Debates (Castelán)

• Exposicións orais apoiadas/ou non en ferramentas TIC. (Galego, vid. TIC)

• Cancións

• Recitados

• Contadas

• Dramatizacións

• Entrevistas

Bloque II. Comunicación escrita. Ler e escribir

• Subliñado, esquemas, resumes (Galego, TIC)

• Dicionarios. Definicións (Galego)

• Tipoloxía textual non literaria

Textos expositivos (Castelán)

Textos instrutivos (Castelán)

Textos argumentativos (Castelán)

A carta (Castelán)

O correo electrónico (Galego)

Textos xornalísticos: noticia, entrevista, reportaxe, artigo de opinión. Os textos publicitarios. (Galego)

Currículo e documentos administrativos (en 4° de ESO). (Castelán)

Bloque III. Funcionamento da lingua

• Propiedades textuais (Castelán)

• Puntuación (Galego)

• A estrutura da palabra (terminoloxía) (Castelán)

• A sintaxe (Galego, pero en 4° de ESO, repartiranse a estruturas subordinadas e complexas).
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Bloque IV. Lingua e sociedade

• Variedades lingüísticas

As linguas no mundo, as linguas na Península Ibérica: Castelán; a partir de 2° de ESO, lusofonía (Galego).

Rexistros e niveis de lingua. (Castelán).

• Prexuízos (Galego)

• Conciencia plurilingüe (traballo por proxectos ao que poderían sumar outras materias, en concreto Xeografía e Historia por formar parte do ámbito

sociolingüístico. Engadimos o enlace ao Proxecto Rianxo, pois algunhas das iniciativas interdisciplinares recollidas nesta páxina, poderían ser orientativas).

Bloque V. Educación literaria

• Tipoloxía textual literaria (interpretación e creación) no que respecta a: Lírica (Castelán)

• Métrica e recursos estilísticos.

• Tipoloxía

Épica: (Galego)

• Características

• Tipoloxía

• Diálogo

• Descrición

Dramática (Castelán)

• Características

Cómic (favorecerase a interdisciplinariedade con Educación Plástica e Visual) (Galego)

• Características e códigos.

Recensións de lecturas (que serán publicadas no blogue de biblioteca).

Dentro das lecturas escollidas, potenciarase o coñecemento dos clásicos e da mitoloxía, realizando un itinerario lector que contemple estas opcións.

b) CONTIDOS TIC E DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN

Compre ter en conta que a actual potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares precisa dunha renovación na práctica do-
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cente e no proceso de ensino e aprendizaxe. O carácter transversal, dinámico e integral de dito proceso de ensino e aprendizaxe competencial require a abordaxe

dos contidos TIC dende todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa.

c) REPARTICIÓN DOS CONTIDOS

1º DE ESO

GALEGO

 A síntese de textos: resumo e esquema.

 Morfoloxía: determinante, pronome, adverbios, preposición e conxunción.

 O verbo.

 Ortografía.

 Vocabulario.

 Tipos de textos: narrativo e descriptivo.

 Os xéneros literarios: Narrativo e poético.

 Sociolingüística. Diversidade lingüística.

CASTELÁN

 A síntese de textos: resumo e esquema

 Morfoloxía: Palabra, substantivo e adxectivo.

 O verbo.

 Sintaxe: Enunciado e oración. Predicado. Funcións.

 Ortografía.

 Vocabulario.

 Tipos de textos: expositivo, periodísticos e dialóxicos.

 Os xéneros literarios: Teatro.
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2º DE ESO

GALEGO

 A síntese de textos: resumo e esquema.

 Morfoloxía: determinante, pronome, adverbios, preposición e conxunción.

 O verbo.

 Ortografía.

 Vocabulario.

 Tipos de textos: narrativo e descriptivo.

 Os xéneros literarios: Narrativo e poético.

 Sociolingüística. Diversidade lingüística.

CASTELÁN

 A comunicación. O texto. Coherencia, cohesión e adecuación.

 Morfoloxía: Palabra, substantivo e adxectivo.

 O verbo.

 Sintaxe: Enunciado e oración. Predicado. Funcións.

 Ortografía.

 Vocabulario.

 Tipos de textos: expositivo, periodísticos e dialóxicos.

 Os xéneros literarios: Teatro.

3º DE ESO

GALEGO

 Morfoloxía ( os tipos de palabras)
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 A síntese de textos: resumo e esquema

 Tipos de textos: narrativo, dialogado e argumentativo

 Historia da lingua

 Palabras cultas e patrimoniais

 Literatura

CASTELÁN

 Repaso e afondamento na métrica e nos recursos literarios.

 Particularidade de morfoloxía

 Sintaxe

 Estrutura das palabras

 Comentario de texto literario

 Orixe do léxico. Neoloxismos e estranxeirismos

 Tipos de textos: poético , explicativo ( expositivo) e xornalístico

4º ESO

GALEGO

 Literatura

 Sintaxe : particularidades  propias do galego 

 Os cambios semánticos

 Sociolingüística

 Ortografía

 A tipoloxía textual: Textos narrativos, prescritivos e argumentativos.

 O comentario literario

CASTELÁN

 Literatura
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 Sintaxe

 Os tipos de palabras

 A formación das palabras

 Ortografía

 A tipoloxía textual: o texto descritivo 

 O comentario literario.

1º BACH

GALEGO

 Literatura

 Unidade e variedade da lingua.

 Morfoloxía

 Propiedades textuais. Repaso da tipoloxía textual

 Historia da lingua 

 Recursos da lírica medieval

CASTELÁN

 A comunicación ea linguaxe. A comunicación oral e escrita.

 Diversidade lingüística en España

 A Literatura e as súas formas: métrica, xéneros e recursos.

 Repaso de morfoloxía

 Tipoloxía textual

 Sintaxe

2º BACHARELATO

GALEGO
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A síntese de textos: esquema, resumo, tema, título 

Elaboración dun texto argumentativo

Repaso de morfoloxía.

A  formación das palabras: derivación, composición e parasíntese.

CASTELÁN

Sintaxe

Repaso de morfoloxía.

Repaso da  formación das palabras: derivación, composición e parasíntese.

5) AVALIACIÓN

O plan de avaliación incluirá:

• Valoración do curso: obxectivos acadados, desviacións do proxecto e aspectos a mellorar para o curso seguinte.

a) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedementos:

• O: observación do alumno/a en clase

• AEO: actividades de expresión oral (exposicións orais, debates e coloquios, presentacións, dramatizacións, lecturas expresivas, probas orais sobre libros de lectu-

ra, proba escrita con cuestións ou creación de textos expositivos a partir da oralidade, etc.).*

• AEE: consistirán na elaboración de textos literarios e non literarios (vid. contidos)

• PE: exames

• PL: proba de lectura

Instrumentos de avaliación:

• RCL: rexistro cualitativo (valora a calidade das producións; aplicarase principalmente para os procedementos O, AEO e as de AEE -non incluídas nos exames de

avaliación-. A calidade das producións valorarase, nalgúns dos casos, a través de rúbricas que poderán ser comúns aos distintos departamentos lingüísticos e que,

nestes casos, se recollerán na aula virtual, no apartado de Ferramentas comúns de aprendizaxe ).

• RCT: rexistro cuantitativo (valora numericamente; aplicarase a probas escritas tipo exames, traballos e probas de lectura escritas).
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• AA e COA: autoavaliación e coavaliación (en xeral estarán presentes como metodoloxías didácticas para a avaliación de todos os estándares. Procurarase a  incen -

tivación deste instrumento entre o alumando, cunha actitude crítica e  respectuosa, de cara á corrección e superación das dificultades).

Avaliación dos proxectos interdisciplinares a partir de:

• Os datos anteriores.

• Enquisas ao alumnado.

• A recollida de datos -mediante enquisa ou cuestionario breve- da reflexión do  profesorado con respecto a:

a) As actividades desenvolvidas, data e duración.

b) As dificultades experimentadas para levar a cabo as actividades.

c) A valoración dos obxectivos acadados e da experiencia en relación aos métodos tradicionais de ensino.

d) Posibles actuacións de mellora con vistas a futuras implementacións.

Página 108 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

PAUTAS PARA A PRESENTACIÓN DE EXAMES

●Empregarase unicamente bolígrafo azul ou negro: nin lapis nin típex.

●As páxinas estarán todas numeradas do xeito: 1 de 3,2 de 3,etc.

●Todas as páxinas levarán o nome e apelidos do/a  alumno/a.

●Deixaranse marxes amplas para as correccións.

●Os parágrafos deberán estar sangrados.

●Se, unha vez contestada unha pregunta, se quere aportar nova información empregarase o mesmo mecanismo das notas a pé de páxina. Colocarase un
asterisco (*) na pregunta que queremos continuar e a información nova poñerase nun folio aparte. No caso de que isto suceda con máis dunha pregunta os
asteriscos deben ser numerados (*1/ *2) para facilitar a corrección do exame.

●Evitaranse os borróns e procurarase a limpeza en todo o exame.

●Todas as follas do exame deberán estar unidas por grampas.

A comezo de curso realizarase unha reunión do profesorado do ámbito lingüístico para:

• Lembrar e reforzar os compromisos.

• Indicar a inclusión das liñas concretas derivadas dos acordos nas programacións.

• Delimitar proxectos.

• Temporalizar os contidos.

• Contemplar o TIL nas programacións.

• Consensuar reunións de coordinación de proxectos por equipos docentes.
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X. PARTICIPACIÓN NO PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL.
A partir do principio do curso , o alumnado disporá na aula de ordenadores para a realización de tarefas sinxelas que melloren ou  inicien  a súa

competencia en TIC, ademais o alumnado acudirá a aula de informática sempre e cando esta estea dispoñible 
Nos dous cursos de bacharelato  potenciarase especialmente o emprego de TICs e o alumnado tentará amosar un dominio das novas tecnoloxías na

resolución de cuestións propostas pola profesora para as que será esencial o manexo de Internet.
Como en cursos anteriores, as docentes poderán pedir ao alumnado que se matricule na Aula Virtual do Centro, nun curso no que encontrarán enlaces a

blogues de lectura, páxinas de lingua e literatura, etc. O profesorado poderá utilizar esta ferramenta para completar contidos, propoñer actividades e ter
informados aos alumnos de cuestións relativas a materia e que servirán como recordatorio das dadas na aula. 
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XI. PARTICIPACIÓN NO PROXECTO LECTOR

En cada unidade, mediante a lectura e análise de textos de diversa tipoloxía, traballarase a comprensión  e expresión oral  e escrita.

En colaboración coa biblioteca do Centro, realizaranse actividades de fomento da lectura: lectura en voz alta, elaboración de relatos, carteis...  Así mesmo, a
docente procurará recomendar na aula obras de lecturas  clásicas e novidades editoriais que poidan espertar a atención do alumnado. Por suposto as
docentes móstranse abertas a que os  mesmos alumnos poidan tamén propoñer  e recomendar obras de lectura do seu interese. Incluímos a continuación o
listado de lecturas obrigatorias e voluntarias que plantexaremos aos alumnos ao longo do curso. 

2º ESO

1ª AVALIACIÓN: 2ª AVALIACIÓN: 3ª AVALIACIÓN:

LECTURAS OBRIGATORIAS

 Mallorquí,  César.  Las  lágrimas  de  Shiva.  Ed.
Edebé. Colección Periscopio.

 Gallego, Laura. Finis mundi, SM.  Palacio, Raquel. La lección de August. Ed. Nube
de tinta.

LECTURAS VOLUNTARIAS
1º trimestre, 2º trimestre, 3er trimestre:
 Libros recomendados polo docente

4º ESO

1ª AVALIACIÓN: 2ª AVALIACIÓN: 3ª AVALIACIÓN:

 El efecto Frankenstein, de Elia Barceló.

 Bécquer. Rimas (Selección de textos) y 
Leyendas (El rayo de luna, Los ojos 
verdes, La corza blanca y El beso).

 Invisible, de Eloy Moreno.
 Emilia  Pardo  Bazán.  Un  destripador  de

antaño (y otros cuentos).

 Miguel Delibes. El camino

LECTURAS VOLUNTARIAS
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1º trimestre, 2º trimestre, 3er trimestre:
 Libros recomendados pola docente

2º BACHILLERATO
1ª AVALIACIÓN: 2ª AVALIACIÓN: 3ª AVALIACIÓN:

LECTURAS OBRIGATORIAS

 García Lorca, Federico. Romancero gitano. 
 Buero Vallejo, Antonio. La Fundación. 

 Grandes,  Almudena.  El  lector  de  Julio
Verne.

 García  Márquez,  G.  Crónica  de  una  muerte
anunciada.

LECTURAS VOLUNTARIAS

 Baroja, Pío. El árbol de la ciencia.
 García Lorca, Yerma.
 Unamuno, M. Niebla
 Valle-Inclán, R. Luces de Bohemia, Sonatas.

 Cela, C. J. La colmena
 Delibes, Miguel. Cinco horas con Mario.
 Martín Gaite, C. Entre visillos
 Sánchez Ferlosio, Rafael. El Jarama.
 Buero Vallejo, Antonio. El tragaluz.

 Vargas Llosa, M., Los cachorros
 García Márquez, G.,  El coronel no tiene quien

le escriba.
 Sepúlveda,  L.,  Un  viejo  que  leía  novelas  de

amor.
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XII. PLAN DE CONVIVENCIA
 O Plan de convivencia está regulado polo artigo 78 da Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Desenvolveremos este plan servíndonos da lectura crítica de textos literarios e non literarios, así como do fomento da expresión oral, co diálogo, a
ensinanza  e  exercicio  do  debate,  a  non  disputa  e  o  respeto.  Para  iso  será  fundamental  a  xa  mencionada  metodoloxía  basada  na aprendizaxe
cooperativa. Deste modo lograremos alumn@s competentes en pensamento crítico e sentido democrático, tal el como establece a competencia
cívica.

Este curso, como novidade, comezará a funcionar o servizo de mediación do noso centro coa finalidades de mellorar a convivencia na nosa
educativa.
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PROCEDEMENTO PARA INFORMAR AO ALUMNADO SOBRE A PROGRAMACIÓN.

Os canles empregados polas docentes para informar ao alumnado serán diversos:

 Explicacións  detalladas  na  aula  dos  contidos  da  programación,  dos  mínimos  esixidos,  dos  instrumentos  de  cualificación  e  dos  criterios  da
cualificación.

 Exposición nos paneis da aula dos mínimos esixidos da materia así como os instrumentos e criterios de cualificación.
 Publicación da Programación do Departamento na páxina web do centro.
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XIII. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRACTICA DOCENTE.

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA

5 4 3 2 1

Pl
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a 
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as

e

1. Hai coherencia entre o programado e o desenvolvemento das clases.

2. Programa a asignatura tendo en conta o tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento.

3. Existe unha distribución temporal equilibrada.

4. Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados á 
programación de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

5. Adecúa  o desenvolvemento da clase ás características do grupo.

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e 
autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos 
alumnos e alumnas.

7. Ten en conta a interdisciplinariedade en actividades, tratamento dos contidos

8. Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afines a 
súa asignatura.

M
oti

va
ci
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 d

o
al

um
na

do

9. Prantea situacións que introduzan a diversidade de estratexias (lecturas, debates, 
diálogos…).

10.  Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas. 

11.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

12.  Estimula a participación activa dos estudantes en clase.
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13.  Promove a reflexión dos temas tratados.

M
ed
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e

14. Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de aprendizaxe.

15. Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.

16. As medidas e recursos ofrecidos foron suficientes.

17. Aplícanse medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo 
aos informes psicopedagóxicos.

D
es

en
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en
to

 d
a 

en
si
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nz

a

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA

5 4 3 2 1

18. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou 
tema con mapas conceptuais, esquemas…

19. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

20.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e  fora das 
clases.  

21.  Optimiza o tempo dispoñible para el desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

22.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar os contidos  na aula.

23.  Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluído cos estudantes.

24.  Desenvolve los contidos dunha forma ordeada e comprensible para os alumnos e as
alumnas.

25. Plantexa actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as 
destrezas propias da etapa educativa.

26. Plantexa actividades grupais e individuais.

Página 116 de 121 IES Macías o Namorado

Depto. de Lingua Castelá e Literatura- Curso 2022/2023



PROGRAMACIÓN CURSO 2022/2023

Se
gu

im
en

to
 e

 a
va

lia
ci

ón
 d

o 
pr

oc
es

o 
de

 e
ns

in
an

za
 

27. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao nivel
de los estudantes.

28.  Detecta os  coñecementos previos de cada unidade didáctica.

29.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fora dela.  

30. Proporciona a información necesaria sobre la resolución das tarefas e como pode 
melloralas.

31. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e las 
alumnas, e da pautas para a mellora da súas aprendizaxes.

32. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a 
avaliación dos diferentes contidos.

33. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.

34.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes no 
foron alcanzados suficientemente.

35.  Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados con 
suficiencia.

36. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o nivel dos 
estudantes, etc.

37. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos pais.

XIV. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN
INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA

5 4 3 2 1

1. Ten en conta as competencias básicas que o alumnado debe 
acadar
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2. Informa dos obxectivos e contidos de cada curso

3. Os estándares de aprendizaxe avaliables encóntranse vinculados 
ás competencias, contidos e criterios de avaliación.

4. Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 
variables do aprendizaxe.

5. Indica os mínimos que o alumnado deberá acadar para aprobar a
materia

6. Desenvolve a metodoloxía.

7. Contempla o xeito de recuperar a materia.

8. Explica detalladamente os criterios de cualificación

9. Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de 
actividades planificadas.

10. Os criterios de cualificación son coñecidos polos alumnos

11. A programación é practica e útil

12. Fomenta o gusto pola lectura

13. Acrecenta o gusto artístico e literario

XV. ANEXO I: OS ESCENARIOS POSIBLES DEBIDO Á COVID-19
Debido ás circunstancias excepcionais que estamos a vivir, o Departamento debe prever todos os escenarios posibles coa finalidade de desenvolver o 

curso académico da mellor maneira.

Ademais do libro de texto, completaranse os contidos con material elaborado polo profesorado.
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Todas as fichas, dossiers e demais material complementario estará colgado na aula virtual do centro, de modo que todo o alumnado matriculado

poida seguir as aulas (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/aulavirtual/).

Subliñamos que os criterios de cualificación serán os mesmos sexa cal sexa a modalidade ou circunstancias na que o centro se atope, a non ser que

haxan novas instrucións por parte da Consellaría de Educación. 

Semipresencial:

En caso de ensino semipresencial, o alumnado resolverá todas as dúbidas que poida ter nas aulas e o traballo telemático consistirá en exercicios das

distintas destrezas comunicativas, ademais das probas de literatura e libros de lectura obligatoria. 

É  dicir,  que a parte expositiva dos contidos faranse presencialmente e a parte máis práctica telematicamente.  O devandito traballo telemático

realizarase mediante Aula Virtual, correo electrónico, aplicación Cisco Webex, e, se for preciso, vía telefónica.

Os exames faranse presencialmente sempre que for posíbel. No caso de que o alumnado non poida acudir ao centro para realizar os exames, estes

faranse noutra data concertada polo-a alumno-a e pola profesor/- a, ou en videoconferencia e/ou a través da aula virtual.

Telemático: 

No caso de que algún-algunha alumno-a estivese en corentena por ser sospeitoso da Covid-19, poderá encontrar na aula virtual do centro o material

complementario facilitado pola profesora. Tamén, o alumnado poderá consultar todas as dúbidas que teña vía correo electrónico e se for preciso, mediante

videoconferencia.

No caso dun posible confinamento e peche do centro,  seguiranse cos contidos previstos na programación didáctica do Departamento. 

Para seguir coas clases, a profesora fará conexión no seu horario para o devandito grupo. Tamén, empregarase o correo electrónico e se for preciso o

teléfono para axudar ao alumnado a seguir coa aprendizaxe.

Por outra banda, poderase efectuar vídeoclases a maiores para o alumnado con máis dificultades.
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Para avaliar o alumnado, se for posíbel, faranse probas de modo presencial. Se non for posíbel, faranse os exames previstos en cada avaliación vía

videoconferencia ou a través da aula virtual, segundo o tipo de proba.

No caso de que o profesorado tivese que estar en corentena, seguirá co proceso de aprendizaxe vía telemática.

Subliñamos aquí que se un-unha alumno-a  non pode realizar algún exame por presentar sintomatoloxía, farase outra proba noutra data.

Con todo, levarase un control exhaustivo das devanditas ausencias e contactarase coas familias para constatar que a ausencia sexa realmente

xustificada, en caso de alumno-a reincidente.

Pola outra banda, no caso de que o centro feche e o ensino pase a ser telemático, subliñamos que o ensino-aprendizaxe terá que mudar, isto é,

daranse os contidos mínimos esixibles previstos nesta programación (ver contidos mínimos esixibles para cada curso) coa finalidade de afondar neles con

maior eficiencia. 

Asdo.: Lema Porteiro, Lourdes. Asdo.: Charlón Cedeira, Alexandre  Asdo.: Prieto Rodríguez, Miguel Ángel
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Padrón, 7 de setembro de 2022
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