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Neste  curso 2022-2023 van convivir  dúas leis  educativas:  a  Lei  Orgánica 8/2013,  de 9  de decembro,  para a mellora da calidade educativa (LOMCE) ,
derrogada recentemente pola Lei  Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOMLOE). 

 O calendario de implantación da LOMLOE entra en vigor este ano escolar para os cursos impares (1º e 3º da ESO e 1º de Bacharelato) e para o vindeiro curso
para os pares (2º e 4º da ESO e 2º de Bacharelato). Por tanto, os cursos pares seguirán a LOMCE durante todo este curso (2022-2023) e os impares fican á
espera da apertura da aplicación online PROENS (https://www.edu.xunta.gal/proens/) da Consellaría de Educación para poder facer a programación. 
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I.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
           Este departamento ten como obxectivo último que o alumnado adquira habilidades lingüísticas que lle permitan desenvolverse con normalidade ao finalizar a súa etapa educativa. Alén

disto, pretendemos que, por medio da transversalidade nas materias, acade uns valores que o formen como cidadán libre e crítico coa sociedade da que forma parte.

O ensino nos valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, continúa sendo, como até agora, unha das finalidades prioritarias da educación. Nesta materia ten unha especial

relevancia desterrar uns usos da linguaxe que manifesten prexuízos raciais, sexistas ou clasistas, sobre todo; así como fomentar o respecto pola realidade plurilingüe de España e de Galicia

(sobre todo nesta comunidade, con dúas linguas cooficiais) e polas variedades lingüísticas ou diferentes rexistros que poden darse en distintos colectivos sociais (variedades diastráticas). En

resumo, desterrar os prexuízos que poidan existir polo uso cotián da lingua galega.

          Non se debe esquecer que a linguaxe, como instrumento de representación da realidade, pode ir asociada a estereotipos ou prexuízos culturais sobre determinados colectivos sociais,

razón pola que se debe insistir en evitalos. E para iso é fundamental as accións que deriven dun traballo coordinado e integrado (proxecto lingüístico) nas distintas materias lingüísticas, mesmo

nas de linguas estranxeiras, todo iso no marco do proxecto educativo de centro.

Contextualización

O IES Macías o Namorado atópase en Padrón, vila semirrural da  comarca do Sar que conta ademais con outro instituto. O Centro dispón de tres edificios: un principal e dous anexos; 

nun dos edificios anexos atópanse as aulas-taller e noutro, ademais de aulas-taller, está a aula de Música e a aula de Tecnoloxía. A colocación dos grupos organizábase en “aula materia”, pero 

desde o  curso 2020-2021 suprimíronse para adaptarse ás Normas Covid. Todos os grupos, en que o profesorado do departamento de Lingua Galega e Literatura imparte clase, teñen as aulas 

no edificio principal. 

Este curso comeza a implantación da LOMLOE, polo que se  suprime a avaliación extraordinaria de setembro, adiantándose ao mes de xuño. Debido a isto, cómpre reducir o tempo

previsto para desenvolver cada unidade didáctica, dado que, ao adiantarse a avaliación ordinaria, disporemos de dúas ou tres semanas menos de clase.

A oferta educativa do Centro é a seguinte:
 Ensino secundario obrigatorio ( 1º, 2º, 3º e 4º curso)
 1º e 2º de Bacharelato ( Modalidade Científico-Tecnolóxica    e Humanidades e Ciencias Sociais)
 Ciclos formativos: 

 FP Básica (Administración e Electricidade)  
 Grao medio: 
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- Equipamento e Instalacións Eléctricas e  Automáticas. 
- Xestión Administrativa 

 Grao superior: 
- Administración e Finanzas. 
- Automoción e Robótica Industrial. 

A docencia adscrita ao Departamento de Lingua Galega e Literatura, co correspondente profesorado, é a seguinte: 
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Profesorado Distribución horaria  

Xesús López Carreira  

(Destino Definitivo)

Lingua Galega e  Literatura  de 1º de ESO ( 2 grupos): 8 horas 

Lingua Galega e  Literatura  de 2º de ESO ( 2 grupos): 6 horas

Titoría

Atención familias. 

Reforzo de Lingua e Literatura en 1º de ESO ( 2 grupos): 4 horas 

Coordinación do EDL

Isabel Mouriño Botana 

(Destino Definitivo) 

Lingua Galega e  Literatura de 1º de  BAC ( 2 grupos)):  6 horas

Lingua Galega e  Literatura  de 4º de ESO ( 2 grupos): 6 horas 

Lingua Galega e  Literatura  de 3º de ESO ( Grupo B): 3 horas

FPB.E2. Comunicación e Sociedade  (1 grupo): 4 horas

Titoría.

Atención familias 

Matilde Pardiñas Suárez 

(Destino definitivo). Xefa de Departamento. 

Lingua Galega e  Literatura de 2º de  BAC ( 3 grupos)): 9 horas.

Lingua Galega e  Literatura  de 3º de ESO ( 1 grupo):  3 horas 

FPB-A1. Comunicación e Sociedade 1 (1 grupo): 5 horas

Xefatura do Departamento (2 horas)

Atención familias. (1 hora)
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O alumnado procede maioritariamente do concello de Padrón; nos niveis de bacharelato e ciclos incorporase alumnado dos concellos da contorna como Rois, Dodro, Cesures, Valga 

ou Rianxo. O nivel cultural e económico do noso alumnado pertence á franxa medio-baixa, polo que ás veces fai difícil trasladar ás familias os hábitos de traballo que pretendemos implantar no 

alumnado. Existe unha relación directa entre fracaso escolar e falta de motivación por parte das familias, polo que desde o noso departamento manteremos  unha  especial atención con ese 

alumnado que é especialmente vulnerábel.

A maioría do noso alumnado pertence a un ámbito rur-urbano, no que, aínda sendo lingua habitual o galego, falla a transmisión familiar, polo que aínda que a maioría do noso

alumnado é galego-falante,  reproduce os mesmos estereotipos e prexuízos que podemos atopar en calquera parte  de Galicia.  Ademais,  nos últimos anos constátase un descenso  moi

pronunciado no uso do galego, especialmente nos cursos de ESO.

A competencia oral en galego acada niveis bastante altos; pero non sucede así coa escrita, xa que a meirande parte do alumnado presenta un importante influxo do castelán ou

traslada á escrita as características do galego falado. Nestas condicións o Departamento de Lingua Galega e Literatura considera que é prioritario traballar na mellora da competencia oral e

escrita en galego, así como en contrarrestar, na medida do posible, todos os prexuízos contra a nosa lingua.

Desde este departamento queremos que o noso alumnado sexa consciente ao rematar a ESO da realidade social da lingua galega; procuraremos a superación de prexuízos 

lingüísticos adoptando actitudes favorecedoras a prol do uso da lingua, e facéndoo reflexionar sobre a importancia que o seu uso ten para acadar a normalización.

Na data de entrega da PD aínda non dispoñemos de listaxes de ANEAE , esta información recollerase nas actas da reunións de departamento. 

II.- CONCRECIÓN METODOLÓXICA
A materia de Lingua Galega e Literatura pretende favorecer as competencias que lle permitan ao alumnado escoitar, falar, ler e escribir con adecuación, corrección e creatividade. Para 

conseguir isto centrarémonos nos seguintes puntos:

--Traballo e actualización dos coñecementos previos.

--Comprensión e produción de textos orais e escritos, primando a creatividade.

--Organización e exposición de contidos con exemplos cotiáns, actividades prácticas e experiencias e soporte gráfico.

--Actividades diversificadas e organizadas por niveis de dificultade que traballan competencias, intelixencias múltiples, pensamento crítico e creativo, e valores para unha nova 

sociedade.

Para que a aprendizaxe sexa eficaz cómpre tomar como referencia o nivel de partida, é dicir, os coñecementos previos que ten cada alumna/o. É moi necesario recordar e activar os 

coñecementos previos de xeito sistemático, xa que sobre eles se han asentar os novos correspondentes ao nivel que cursan.

IES Macías o Namorado                                          Depto. de Lingua Galega e Literatura- Curso 2022- 2023 Páxina 6



Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Entre o alumnado o máis destacable sempre vai ser a diversidade, tanto no que se refire a capacidades coma a intereses, polo que é importante ter en conta distintos niveis de dificultade .

 III- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE:
Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  

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

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta competencia, xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais

supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa

relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental. Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, destacamos os

seguintes: 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno 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 a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística (CCL) 

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén,

e dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade.  Destacamos, pois, os descritores

seguintes: 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor… 

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas. 

IES Macías o Namorado                                          Depto. de Lingua Galega e Literatura- Curso 2022- 2023 Páxina 7



Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Competencia dixital (CD) 

A área de Lingua Galega 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 maneira sistemática. A produción de procesos comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da materia é un piar

esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e alumnas. Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

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

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

• Utilizar as distintas canles 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 lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan desde 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 unha canle perfecta para adestrar  a competencia.

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

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

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

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

• 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. Desde o uso da lingua para

chegar a consensos, establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das normas de comunicación, pódese adestrar en Lingua Galega e Literatura esta competencia. Por outra
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parte, a contextualización da comunicación lingüística e literaria propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta competencia.  Para iso, adestraremos os

seguintes descritores: 

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito

referendado por unha constitución. 

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

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O adestramento 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 extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas

deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas.  Os descritores que priorizaremos son: 

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

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

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Aprender a aprender (CAA)
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A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumnado se recoñeza a si mesmo como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste

sentido, Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe

extrapolables a outras áreas e contextos.  Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 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 pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

IV .EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

1. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.1Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a educación secundaria obrigatoria debe contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades 
que lles permitan: 

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. 

IES Macías o Namorado                                          Depto. de Lingua Galega e Literatura- Curso 2022- 2023 Páxina 10



Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

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

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

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

decisións e asumir responsabilidades. 

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

estudo da literatura. 

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

l)     Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

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

m)    Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 

educación    física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

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

ñ)     Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

p)   Diferenciar os textos literarios e os non literarios e, nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros. 

         q)   Coñecer e aplicar estratexias de coavaliación e autoavaliación recoñecendo erros nas súas producións. 

2-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO
2.1 Obxectivos específicos para 2º de ESO

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 
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2. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

3. Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e mostrando respecto cara ás dos demais. 

4. Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en grupo. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

10. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, depurado de interferencias e desviacións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

13. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. . Recoñecer a estrutura dun texto,  identificar os mecanismos de cohesión textual e elaborar textos propios de acordo con eses parámetros. 

15. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

16. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüísticos e culturais. 

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

18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

19. Ler de maneira comprensiva textos de diferentes xéneros. 

20. Diferenciar os textos literarios e os non literarios e, nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros. 

21. Coñecer e aplicar estratexias de coavaliación e autoavaliación recoñecendo erros nas súas producións. 

2.2.-Obxectivos, contidos, actividades de aprendizaxe,temporalización dos estándares, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe, comp. clave, mínimos esixibles e instrumentos de avaliación.

OBXECT. CONTIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE TEMP.
(horas)

CRITERIOS  DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE

COMP.
CLAVE MÍNIMOS ESIXIBLES INST. DE AVAL.
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Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
d,e,h,l,o B1.1.  Comprensión,

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

-Audición  e  /ou  vista  de  noticias
(radio,  tv, internet) ou documentais
sinxelos.  Explicación  e/ou  resumo
do  seu  contido  oralmente,  con
intervención  conxunta  do  grupo-
clase.
-Lectura  en  pequeno  grupo  de
noticias ou reportaxes en periódicos
ou  revistas.  Elaboración  dun
resumo  que  recolla  as  ideas
fundamentais  e  explicación
cooperativa dos membros de cada
grupo  ao  resto  dos  grupos,  cun
posterior debate guiado.

20 horas
aproximada
mente, distri
buídas nunhas 
22  sesións
trimestrais  de  15
m. cada unha.

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

LGB1.1.1.  Comprende  o  sentido
global  e  identifica  a  intención
comunicativa  de  textos  orais  de
carácter  informativo  propios  dos
medios  de  comunicación
audiovisual  (reportaxes,  crónicas
e  documentais).
LGB1.1.2. Traslada a información
relevante  de discursos orais  dos
medios  de  comunicación
audiovisual  a  esquemas  ou
resumos.

CCL
CAA

1.1.1.  Comprende  o
sentido  e  a  intención
comunicativa  de  textos
orais  informativos  dos
medios  de
comunicación,
adaptados ao seu nivel.

1.1.2. É quen de realizar
esquemas  ou  resumos
de  textos  orais  dos
medios  de
comunicación.

-ReObs
-PO

-RuExpOrais
-POTodo o curso

d,e,h B.1.2.  Comprensión,
interpretación  e
valoración de textos orais
utilizados  no  ámbito
social e académico.

-En  pequenos  grupos:  reflexión
sobre cales son os principais textos
orais  empregados  no  ámbito  das
relación  sociais  e mais no entorno
do  centro  educativo.  Elaborarase
unha  pequena  listaxe  e,  a
continuación, cada grupo exporá os
que seleccionou xustificando a súa
escolla  e  compartindo  valoracións,
coincidencias ou diferenzas sobre o
seu  uso  ou  a  súa  necesidade-
utilidade.  Tamén  se  recollerán
propostas  de  textos  novos  que se
consideren  necesarios  no  correcto
desenvolvemento  da  convivencia
escolar.

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

LGB1.2.1.  Recoñece,  xunto  ao
propósito e a idea xeral, os feitos
e datos relevantes en textos orais
do  ámbito  social  e  académico.
LGB1.2.2. Comprende e segue as
instrucións  para  realizar  tarefas
de  aprendizaxe  con  progresiva
autonomía.

CCL
CAA

1.2.1.  Pode  extraer  a
idea  principal  e  os
datos  máis  relevantes
de  textos  orais  do
ámbito académico.

1.2.2.  Segue  pautas
para  a  realización  das
tarefas  e  planifica  os
recursos  necesarios
para realizalas.

-ReObs
-RuExpOrais
-PO

-ReObs
-EObsCad

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

-En  pequenos  grupos  farán  unha
reflexión sobre a actitude necesaria
ante as explicacións do profesorado
e  as  intervencións  dos
compañeiros/as,  para  unha
posterior  posta  en  común  cos
demais  grupos.  Finalmente  tras  o
debate  e  mediante  o  consenso,
redactarase  un  documento  coas
consideradas  principais  normas,
que  se  expoñerá  no  taboleiro  da

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

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa
as normas que rexen a  cortesía
na comunicación oral (intervén na
quenda  que  lle  corresponde,
respecta as opinións e recoñece e
rexeita a linguaxe discriminatoria).
LGB1.3.2.  Recoñece  a
importancia  dos  aspectos
prosódicos  (entoación,  pausas,
ton,  timbre  e  volume)  e  o
significado  dos  trazos  máis

CCL
CAA
CCL
CCEC

1.3.1.1.  Escoita  con
interese  e  respecta  as
opinións dos demais.
1.3.1.  2.  Aplica  a regra
das  quendas  de
palabra  nas  postas  en
común.
1.3.1.3.  Rexeita  a
linguaxe
discriminatoria.

-ReObs
-RAutoavAct
-RAnécd
-RuExpOrais
-RuCol

-ReObs
-RAutoavAct
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clase.
-Neses mesmos grupos traballarán
a partir  de situación comunicativas
presentadas pola profesora nas que
se  identifican  comportamentos
inadecuados,  uso  de  linguaxe
discriminatoria, ton elevado, etc. Os
alumnos  e  alumnas  deberán
“guionizar”  de  novo esas  situación
empregando as normas de cortesía.

característicos  da  linguaxe  non
verbal.

1.3.2.  Exprésase
oralmente  con
corrección  e  valora  a
importancia  da
entoación, as pausas, o
volume e a linguaxe non
verbal.

-RuExpOrais

a,c,d,e,h B1.4.  Escoita  crítica  e
reflexiva  ante  as
mensaxes
discriminatorias  dos
medios de comunicación,
con  especial  atención
aos  programas  de
carácter  informativo:
noticias  reportaxes  e
crónicas.

-Visualización  na  aula  e  en
pequenos  grupos  de  noticias  e
reportaxes  seleccionadas  pola
profesora  que  encerran  mensaxes
discriminatorias.  O  grupo  deberá
identificar  estas  mensaxes  e,
posteriormente, abrirase un debate.
Cada  grupo  deberá  identificar
tamén  as  ideas  principais  e
secundarias  das  noticias  e
reportaxes.

3º Trimestre
-  B1.4.  Identificar  e
contrastar  o  propósito
comunicativo  en  textos
orais  dos  medios  de
comunicación,  analizar
criticamente  os  seus
contidos  e  identificar
prexuízos  ou  mensaxes
discriminatorias.

LGB1.4.1.  Diferencia  as  ideas
principais  e  as  secundarias  e
identifica a intención comunicativa
de  programas  de  carácter
informativo: noticias, reportaxes e
crónicas.
LGB1.4.2. Compara o tratamento
da  mesma  noticia  en  diferentes
medios de comunicación e extrae
conclusións  a  partir  das
coincidencias  e  diferenzas
atopadas.
LGB1.4.3.  Reflexiona  sobre  as
mensaxes  e  rexeita  usos
lingüísticos  que  levan  implícitos
prexuízos e discriminacións.

CCL
CAA
CSIEE
CSC

1.4.1.  É  quen  de
distinguir  as  ideas
principais  e
secundarias  de
noticias,  reportaxes  e
crónicas.

1.4.2.  Compara  o
tratamento  da  mesma
noticia  en  diferentes
medios  de
comunicación  e,  en
xeral,   percibe  as
principais diferenzas

1.4.3 Normalmente
identifica e rexeita  usos
lingüísticos  que  levan
implícitos  prexuízos  e
discriminacións

-EObsCad
-PO
-RePart

EObsCad
-PO
-RePart

EObsCad
-PO
-RePart

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

-Exposición oral de todas as tarefas
desenvolvidas neste bloque.
-Traballo co visionado de todo tipo
de  “textos”  producidos  por
diferentes falantes co obxectivo de
analizar  criticamente  as  súas
producións lingüísticas.
-Dramatización  en  ´parellas  ou
pequeno  grupo  de  situacións  da
vida cotiá.

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

LGB1.5.1.  Aprecia  a  emisión
dunha  pronuncia  e  prosodia
correcta,  recoñece  os  erros  nas
producións orais propias e alleas
e  propón  solucións  para
melloralas.
LGB1.5.2.  Comprende,  interpreta
e  rexeita  os  prexuízos  que  se
poidan  asociar  á  pronuncia
galega.
LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a
variante dialectal propia e utilízaa

CCL
CAA
CCL
CCEC

1.5.1.1.  Aprecia  a
importancia  da
pronuncia correcta.

1.5.1.2.  Esfórzase  por
mellorar  a  súa
pronuncia

1.5.2.  Analiza  e  rexeita
prexuízos  asociados  á
pronuncia  da  lingua
galega.

-RuExpOrais

ReAutoavAct

-ReObs
-ReAutoavAct
-RePart
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na súa práctica habitual.

1.5.3.  Valora  as
variantes  dialectais  da
lingua.

-ReObs
-RePart

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

-Debates  en  gran  grupo  sobre
temas de actualidade que sexan do
interese do alumnado. 
-Actividades  de  detección  de
linguaxe discriminatoria (na rede, na
publicidade,  nas  noticias,  ou  en
situación  da  vida  cotiá)  e  debate
guiado  sobre  eses  usos  da
linguaxe.
-Creación  de  supostos  nos  que
os/as  alumnos/as  deberán
empregar o discurso oral axeitado á
situación  comunicativa  proposta,
desenvolvendo  estratexias  de
planificación,  coherencia  e
cohesión.

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

LGB1.6.1.  Produce  textos  orais,
en  intervencións  espontáneas,
adecuadas  á  situación  e  á
intención comunicativa desexada,
con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.6.2.  Participa  con  fluidez
nas  intervencións  orais
espontáneas  respectando  as
regras  morfosintácticas  desta
lingua,  en  especial  a  colocación
do  pronome  átono,  así  como  a
fonética  galega  (pronuncia  das
sete  vogais,  n  velar  e  fonema
fricativo  palatal  xordo).
LGB1.6.3.  Emprega  nas
intervencións  orais  espontáneas
expresións  propias  do  galego
(fraseoloxía  adecuada).
LGB1.6.4.  Emprega  nas
intervencións  orais  espontáneas
un léxico rico e variado.

1.61.Exprésase
oralmente  con
corrección,  adecuación
e coherencia.

1.6.2.1.  Participa  en
intervencións  ou
debates  de  clase
esforzándose  por
empregar unha fonética
correcta.

1.6.2.2.  Esfórzase  por
colocar  correctamente
os  pronomes  átonos
nas intervencións orais.

1.6.3.  Coñece  algunha
fraseoloxía do galego e
emprégaa oralmente.

1.6.4.  Esfórzase  por
mellorar e ampliar o seu
léxico.

-RuExpOrais
-ReObs
-RePart

-RuExpOrais
-PO
-RePart
-RuDeb

-RuExpOrais
-PO
-ReAutoavAct

-RuExpOrais
-PO

-ReAutoavAct

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

-A  noticia  ou  noticias  da  semana:
Explicar  ao  grupo  clase  ou  en
pequenos  grupos  algunha  noticia
que  captase  a  súa  atención  e
realizar  comentarios  e  debates
sobre elas. 
-Procura  (individual  ou  en  equipo)
na  rede  de  información  sobre
determinados  temas  e  explicación
da mesma ao grupo clase.

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

LGB1.7.1. Consulta os medios de
información  dixitais  para
seleccionar contidos relevantes e
incorporalos ás súas producións.
LGB1.7.2.  Emprega as TIC para
facer as súas presentacións máis
claras e atractivas visualmente.

CD
CAA
CSIEE
CCL
CSC

1.7.1.  Manexa
ferramentas  dixitais
para  construír
coñecemento.

1.7.2.  Usa as TIC para
mellorar  a presentación
dos seus traballos.

-ReObs

-ReObs
-PC

a,c,d,h B1.8. Participación activa
en situacións propias  do
ámbito  académico  e  de
interese para o alumnado

-En  pequenos  grupos  farán  unha
reflexión sobre a actitude necesaria
ante as explicacións do profesorado
e  as  intervencións  dos

Todo o curso
-  B1.8.  Participar
activamente  en  situacións
propias  do  ámbito
educativo  (pedir

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

CCL
CSC
CAA

1.8.1/1.8.2.  Participa en
debates  guiados  sen
saír  do  tema,
respectando  as

-RuDeb
-ReObs
-ReAutoavAct
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que xeren intercambio de
opinión.

compañeiros/as,  para  unha
posterior  posta  en  común  cos
demais  grupos.  Finalmente  tras  o
debate  e  mediante  o  consenso,
redactarase  un  documento  coas
consideradas  principais  normas,
que  se  expoñerá  no  taboleiro  da
clase.
-Neses mesmos grupos traballarán
a partir  de situación comunicativas
presentadas  polo  profesorado  nas
que se identifican  comportamentos
inadecuados,  uso  de  linguaxe
discriminatoria, ton elevado, etc. Os
alumnos  e  alumnas  deberán
“guionizar”  de  novo esas  situación
empregando as normas de cortesía.
-En  pequenos  grupos
organizaranse  debates  sobre  as
obras de lectura escollidas.

aclaracións,  intercambiar
opinións  e  expor
conclusións).

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non
divaga e atende ás instrucións da
persoa  moderadora  nos  debates
e  coloquios.
LGB1.8.3.  Expresa  e  compara
con compañeiras/os a súa opinión
sobre unha obra de lectura.

quendas  e  escoitando
aos interlocutores/as.

1.8.3.  Participa  en
debates sobre obras de
lectura.

-RuDeb
-ReComLect

a,b,c,g,h,p B1.9.  Coñecemento,  uso
e aplicación de técnicas e
estratexias  necesarias
para  falar  en  público:
planificación  do  discurso
nas  prácticas  orais
formais e informais.

-En  pequeno  grupo  traballarase  a
exposición  oral  dun  determinado
tema  con  carácter  formal  ou
informal  e  abordaranse estratexias
de planificación.

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

LGB1.9.1.  Elabora  guións  para
organizar  os  contidos  de
exposicións  formais  ou  informais
breves.
LGB1.9.2.  Fai  uso  dos  aspectos
prosódicos da linguaxe non verbal
(a  presentación,  a  posta  en
escena,  os  xestos  e  a  mirada),
manifesta  autocontrol  das
emocións  ao  falar  en  público  e
diríxese  ao  auditorio  con
autoconfianza  e  seguridade.
LGB1.9.3.  Incorpora
progresivamente palabras propias
do nivel formal nas prácticas orais
da  lingua.  
LGB1.9.4.  Adecúa  a  súa
pronuncia á finalidade da práctica
oral.
LGB1.9.5.  Recoñece  a  avalía
erros (repeticións  de conectores,
pobreza  léxica  e  castelanismos)

CAA
CCL
CSC
CSIEE

1.9.1.  Elabora un guión
para expoñer oralmente
un tema.

1.9.2/1.9.3/1.9.4.
Esfórzase  por
expresarse
correctamente  en
público e por adecuarse
ao nivel de formalidade
da  situación
comunicativa.

1.9.5.  Identifica  erros
nos  discursos  orais
propios  e alleos  e trata
de corrixilos.

-EObsCad
-ReObs

-RuExpOrais
-RePart
-ReAutoavAct
-PO

-RePart
-PC
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nos  discursos  orais  propios  e
alleos  e  trata,  progresivamente,
de evitalos.

a,d,h,i,o B1.10.  Construción  de
discursos  adecuados  a
distintos  rexistros,
coherentes  e  ben
organizados sobre temas
de  interese  persoal  ou
social  da  vida  cotiá  e
académica.

-En  pequeno  grupo  traballarase  a
exposición  oral  dun  determinado
tema    vinculado  a  aspectos
organizativos do Centro, ou da vida
cotiá,  coidando  a  adecuación  e
coherencia.

Todo o curso
- B1.10. Producir discursos
breves  e  comprensibles
sobre temas da vida cotiá,
de  interese  persoal  ou
social.

LGB1.10.1.  Participa  en
conversas  informais  nos  que
intercambia  información  e
expresa  a  súa  opinión,  fai
invitacións e ofrecementos e pide
e  dá  indicacións  ou  instrucións
sinxelas.
LGB1.10.2.  Desenvólvese
correctamente  en  situacións  da
vida  cotiá  que  implique  solicitar
unha  información  ou  un  servizo.
LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de
tratamento  e  as  regras  de
cortesía axeitadas ao destinatario
e  á  situación  comunicativa.
LGB1.10.4.  Analiza  similitudes  e
diferenzas entre discursos formais
e espontáneos.

CCL
CSC
CSIEE
CCEC
CAA

1.10.1.  Expresa
opinións  e  pode  guiar
unha conversa informal.

1.10.2/1.10.3.  Sabe
solicitar  correctamente
unha información ou un
servizo en situacións da
vida cotiá, empregando
o  tratamento  e  a
cortesía  adecuados  ao
destinatario  e  á
situación comunicativa.

1.10.4.  É  quen  de
distinguir  entre
discursos  orais  formais
e espontáneos.

-ReObs

-RePart
-RuCol

-ReObs
-RePart
-RuExpOrais

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.1.  Coñecemento  e
uso  de  técnicas  de
análise  do  contido  e  de
estratexias  de  lectura
comprensiva:  esquemas,
resumos, etc.

-Lectura comprensiva e motivadora
de diferentes textos. 
-Prácticas de velocidade lectora. 
-Lecturas  dramatizadas  en
pequenos  grupos  e/ou  en  gran
grupo. 
-Actividades  de  motivación  lectora
en  colaboración  co  grupo  da
biblioteca  (club  de  lectura,

30  horas
aproximada-
mente, distri-
buídas nunhas 17
sesións trimestrais
de 30 min.
cada unha.

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

LGB2.1.1.  Analiza  e  sintetiza  o
contido  dun  texto  en  resumos  e
esquemas  que  estruturan
visualmente  as  ideas.
LGB2.1.2. Busca o significado do
léxico  descoñecido  a  partir  do
contexto,  analiza  a  forma  das
palabras ou usa dicionarios para
contextualizar  as  acepcións.

CCL
CAA

2.1.1.  Sabe  realizar  un
esquema e  un  resumo
dun  texto  escrito
adecuado ao seu nivel.

2.1.2.  Emprega
correctamente  o
dicionario  e
contextualiza  as

-ReObs
-EObsCad
-PO
-PE

-ReObs
-AuD
-EObsCad
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encontros  con  escritores/as,
semana  da  banda  deseñada,
lectura  de  textos  de  Carlos
Casares, etc.) 
-Lectura de contos aos pequeniños:
Actividade de motivación lectora en
colaboración  co  Equipo  de
Dinamización da Lingua Galega. 
-Lectura  analítica  guiada  de
diferentes textos. 
-Prácticas  de  subliñado  e
elaboración  de  esquemas  e
resumos de diferentes textos

LGB2.1.3.  Identifica  a  idea
principal  e  as  secundarias  e
comprende  a  relación  existente
entre  elas.
LGB2.1.4.  Relaciona  a
información  explícita  e  implícita
dun  escrito  en  función  do
contexto.
LGB2.1.5.  Compila  información
para  comprender  e  ampliar  o
coñecemento  das  mensaxes:
busca bibliografía; consulta libros,
revistas,  xornais;  utiliza  recursos
audiovisuais  e  buscadores  de
internet.
LGB2.1.6.  Contrasta  os  contidos
dos  textos  analizados  cos
coñecementos  propios,  antes  e
despois da lectura.

acepcións.

2.1.3. Identifica as ideas
principais  e
secundarias  dun  texto
escrito.

2.1.4.En xeral, relaciona
a información explícita 
e implícita dun escrito 
en función do contexto

2.1.5.  Sabe  buscar  e
seleccionar  información
en  distintas  fontes
(bibliográficas  ou
recursos  TIC)  para
mellorar  a comprensión
dos textos.

2.1.6.  Contrasta  os
contidos  analizados
nunha  lectura  cos
coñecementos propios e
extrae conclusións.

-PO
-PE
-EObsCad

PO
-PE
-EObsCad

-ReObs
-EObsCad

-ReObs
-RePart
-PC

Todo o curso

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

-Atopamos  a  idea  principal:  en
pequenos grupos buscamos a idea
principal  de  distintos  textos.
Intercambiamos  os  textos  e
analizamos  as  coincidencias  ou
diverxencias. 
-Construímos  textos  en  pequenos
grupos  a  partir  dun  tema  ou  idea
principal proposta polo alumnado. 
-Lectura  comprensiva  de  textos
instrutivos sinxelos. 
-Produción  de  pequenos  textos
instrutivos da vida diaria. 
-Elaboramos receitas de cociña dos
pratos típicos de diferentes culturas.
-  Individualmente  e  en  soporte
papel ou electrónico, escribimos un

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

LGB2.2.1.  Comprende  e
interpreta  a  información  máis
relevante  de  textos  propios  da
vida cotiá e das relacións sociais:
diarios, cartas persoais, avisos e
solicitudes.
LGB2.2.2. Comprende instrucións
escritas  de  certa  complexidade
que lle permiten desenvolverse en
situacións  da  vida  cotiá.  
LGB2.2.3.  Comprende  e
interpreta normas de convivencia,
regras de xogos, correspondencia
escolar.

CCL
CSC

2.2.1/2.2.2/2.2.3.  É
quen  de  comprender
diferentes  textos
(instrutivos,  normativos
e  informativos)  da  vida
cotiá  e  das  relacións
sociais.

-ReObs
-RePart
-AuD
-EObsCad
-PO
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diario durante unha semana

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

-Tomamos  mostras  (en  papel  ou
soporte dixital de diferentes noticias
de  actualidade,  identificando  os
diferentes  xéneros  xornalísticos  e
os seus trazos.
-Traballamos  os  xéneros
xornalísticos  e  as  súas
características  diferenciadoras:
noticia,  entrevista,  reportaxe…  en
equipo  para  abordar  temas  de
actualidade e relevo.

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

LGB2.3.1.  Comprende  e
interpreta  textos  propios  dos
medios  de  comunicación
(noticias).
LGB2.3.2. Localiza a información
destacada de textos propios  dos
medios  de  comunicación:
portadas e titulares.

CCL
CSC

2.3.1/2.3.2.  Pode
comprender  e
interpretar  noticias  dos
medios  de
comunicación  e  tamén
localizar  a  información
destacada  destes
medios.

-ReObs
-RePart
-EObsCad
-PO

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

-Atopamos  a  idea  principal  de
textos  da  vida  educativa,
especialmente  instrutivos  e
expositivos,  facilitados  polo
profesorado,  en  pequenos  grupos.
Intercambiamos  os  textos  e
analizamos  as  coincidencias  ou
diverxencias. 

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

LGB2.4.1.  Comprende  e
interpreta  textos  propios  da  vida
académica,  especialmente,  os
instrutivos  e  expositivos:  webs
educativas, 
dicionarios,  glosarios  e
enciclopedias.
LGB2.4.2.  Identifica  as
características  específicas  de
todo  tipo  de  textos  nos  que  se
expoñan  feitos  e  se  expliquen
ideas  e  conceptos  das  distintas
materias curriculares.

CCL
CD
CAA

2.4.1/2.4.2.  Pode
comprender,  interpretar
e  identificar  as
características de textos
expositivos e instrutivos
da vida académica.

-ReObs
-RePart
-EObsCad
-PO

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

-Todas as propostas de actividades
anteriores  compaxinaranse  coa
utilización dos medios da biblioteca
e mais das TIC.

Todo o curso
-  B2.5.  Utilizar  de  forma
guiada as bibliotecas e as
TIC para obter información
e  consultar  modelos  de
composición escrita.

LGB2.5.1.  Utiliza,  de  forma
progresivamente  autónoma,
diversas fontes de información e
integra  os  coñecementos
adquiridos  nos  seus  discursos
orais  e  escritos.
LGB2.5.2.  Coñece  e  utiliza
habitualmente  dicionarios
impresos  ou  en  versión  dixital.
LGB2.5.3.  Coñece  o
funcionamento  das  bibliotecas,
así como as bibliotecas dixitais e
é quen de solicitar libros e vídeos
de xeito autónomo.

CCL
CCA
CD

2.5.1/2.5.2.  Usa,  con
progresiva  autonomía,
distintas  fontes  de
información  (impresa
ou dixital) para integrala
non  seus  discursos
orais ou escritos.

2.5.3.  Sabe  utilizar  as
bibliotecas  físicas  e
dixitais.

-ReObs
-AutoavTEquipo
-EObsCad

-ReObs
-AutoavTEquipo

B2.6. Actitude reflexiva e
crítica ante a lectura para
identificar  usos

-Lectura  en  pequeno  grupo  de
textos seleccionados que conteñan
trazos discriminatorios, co obxectivo

2º Trimestre
3º Trimestre

-  B2.6.  Amosar  unha
actitude  reflexiva  e  crítica
ante  as  mensaxes  que

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

CCL
CSC

2.6.1.  Pode  identificar
mensaxes  que
transmitan  prexuízos  e

-ReObs
-RePart
-PC
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lingüísticos
discriminatorios,
manifestar  posturas  de
acordo  e  desacordo  e
expor  razoadamente  as
ideas  respectando  as
ideas dos demais.

de  detectalos  e  elaborar  unha
exposición  de  ideas  ao  respecto.
Posterior  debate  e  intercambio  de
posturas

transmiten  prexuízos  e
reflexionar  sobre  os  usos
lingüísticos
discriminatorios.

LGB2.6.2.  Identifica  e  expresa
posturas de acordo e desacordo
sobre  aspectos  parciais  ou
globais  dun  texto.
LGB2.6.3.  Elabora  a  súa  propia
interpretación sobre o significado
dun  texto.
LGB2.6.4.  Respecta  as  opinións
dos demais.

evitar  usos  lingüísticos
discriminatorios.
2.6.2.  É  quen  de
expresar  o  seu  acordo
ou  desacordo  sobre
aspectos  parciais  ou
globais dun texto.
2.6.3.  Pode  elaborar  a
súa  propia
interpretación  sobre  o
significado  dun  texto.
LGB2.6.4.  Respecta  as
opinións dos demais.

-ReAnécd
-RuDeb

-RuComText
-RePart
-AutoavTEquipo

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

-Prácticas de lectura en voz alta. Os
propios compañeiros e compañeiras
exerceran  como  detectores  dos
erros e cuestión mellorables. 
-Gravámonos  para  analizar  os
nosos propios erros.

Todo o curso
- B2.7. Ler en voz alta con
dicción,  entoación  e  ritmo
adecuados  á  situación
comunicativa.

LGB2.7.1.  Le  en  voz  alta  con
dicción,  entoación  e  ritmo
adecuados  (interpreta  os  signos
de  puntuación)  á  situación
comunicativa  e  á  función  da
mensaxe.
LGB2.7.2.  Usa  recursos
audiovisuais para rexistrar a voz.

CCL
CD

2.7.1. Le en voz alta con
dicción,  entoación  e
ritmo  adecuados  á
situación  comunicativa
e  á  función  da
mensaxe.

2.7.2. É  quen  de  usar
recursos  audiovisuais
para rexistrar a voz.

-RuExpOrais
-RePart
-ReObs

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

-Traballo individual: elaboración dun
tema  dado,  preferentemente  en
soporte  dixital,  que  deberá  ser
presentado  ao  profesorado  para  a
súa  corrección  e  posteriormente
exposto  ante  os  compañeiros  e
compañeiras,  previa  presentación
dun guión.

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

LGB2.8.1.  Elabora  esquemas
sinxelos para ordenar as ideas e
estruturar  o  texto.
LGB2.8.2.  Adecúa  as  súas
producións  ao  rexistro  formal  e
académico.
LGB2.8.3.  Utiliza  elementos
lingüísticos  e  discursivos  de
cohesión  interna  do  texto  (a
deíxe, as referencias internas de
tipo  léxico  e  os  conectores).  
LGB2.8.4.  Usa  os  signos  de
puntuación  do  texto  en  relación
coa organización oracional e coa
forma do texto (os parágrafos e a
distribución  e  ordenación  das
ideas  expresadas
LGB2.8.5.  Revisa  e  reescribe  o
texto  con  respecto  polas  regras

CCL
CD

2.8.  1.  Emprega
esquemas e anotacións
para  facilitar  a
comprensión  dos
textos.

2.8.2.  Sabe adecuar os
seus textos  ao rexistro
formal e académico.

2.8.3. Pode elaborar un
texto  coherente  e  ben
cohesionado.

2.8.4.  Coñece  as
normas  de  puntuación
e  aplícaas  nos  seus
textos escritos.

-ReObs
-EObsCad

-RuTEscritos

-RuTEscritos

-EObsCad
-PE
-RuTEscritos

-CoavOrt
-ReAutoavAct
-AutoavComp
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ortográficas  e  morfolóxicas.

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

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

2.8.5. Aplica as normas
ortográficas  e
morfolóxicas  nos  seus
textos  e  esfórzase  por
revisalos  e  mellorar  a
súa presentación.

2.8.6. Usa procesadores
de texto, programas de
presentación,
dicionarios  electrónicos
e correctores.

2.8.7.  Complementa, ás
veces,  as  producións
con  elementos  textuais
e  paratextuais:
ilustracións e gráficos

-ReObs
-PC
-AutoavComp

ReObs
-PC
-AutoavComp

RuTEscritos

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

-Actividades  individuais  de
redacción  e elaboración  deste  tipo
de textos.

2º Trimestre
-  B2.9.  Producir,  en
formato  papel  ou  dixital,
textos sinxelos propios da
vida cotiá e das relacións
sociais:  notas,  cartas,
avisos,  mensaxes
electrónicas ou de móbil.

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

CCL
CD
CSC

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

-RuTEscritos
-AutoavComp
-EObsCad

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

-Individualmente  e/ou  en  parellas
construímos  noticias  a  partir  de
supostos  reais  de  actualidade  ou
ficticios.

3º Trimestre
-  B2.10.  Producir,  a  partir
dun modelo, textos propios
dos  medios  de
comunicación,
fundamentalmente,
noticias,  en  formato  papel
ou dixital.

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

CCL
CD
CSC

2.10.1.  Redacta  unha
noticia  a  partir  dun
modelo.

-RuTEscritos
-PE
-EObsCad

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

-Construímos, de maneira individual
ou  conxunta,  textos  de  carácter
educativo.

2º Trimestre
3º Trimestre

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

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

CCL
CD

2.11.1.  Sabe  elaborar
textos  académicos:
cuestionarios,  resumos,
informes  de  tarefas,
descricións  e
explicacións  sobre
contidos  das  materias
curriculares.

-RuTEscritos
-PE
-EObsCad
-AutoavComp
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curriculares.
B2.12.  Produción  e
síntese, en formato papel
ou  dixital,  de  textos  de
distinta  tipoloxía,
fundamentalmente,
narrativos e descritivos.

-Elaboramos  textos  de  carácter
narrativo  e  descritivo  partindo  de
propostas  xurdidas  no  seo  da
propia clase.
-Redacción  individual  de  textos
narrativos seguindo modelos.
-Construímos historias en pequeno
grupo:  un  grupo  comeza  e  outro
remata a historia.

Todo o curso
- B2.12. Producir textos de
distintos  xéneros:
descricións,  narracións  de
feitos  e  exposicións  de
ideas e conceptos.

LGB2.12.1.  Produce,  en  formato
papel  ou  dixital,  escritos  de
distinta  tipoloxía  a  partir  dun
modelo,  fundamentalmente,
narrativos  e  descritivos.
LGB2.12.2.  Sintetiza  e  resume
narracións  e  descricións  sen
parafrasear o texto resumido.

CCL
CD

2.12.1.  Redacta  textos
descritivos  e narrativos
a partir de modelos.

2.12.2.  Sabe  resumir
descricións  e
narracións.

-AutoavComp
-EObsCad
-AutoavComp

-EObsCad
-PO
-PE

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

-Pasamos  “a  limpo”  os  textos  da
actividade  anterior  botando  man
das  TIC  (procesador  de  texto  e
corrector ortográfico).
-Elaboramos unha presentación que
combine texto, música e imaxe.

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

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

CCL
CD

2.13.1.  Utiliza  as  TIC
para organizar, corrixir e
mellorar  os seus textos
escritos.

-ReObs
-PC
-AutoavComp

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

-Reflexión  guiada  e  conxunta  en
gran  grupo,  tras  a  presentación
partillada  dos  textos  traballados,
sobre a importancia da escrita.

Todo o curso
-  B2.14.  Avaliar  o  seu
proceso  de  aprendizaxe
cunha actitude activa e de
confianza.

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

CCL
CSC
CCEC

2.14.1.  Aprecia  o  valor
da  escritura  para  a
comunicación  social  e
para  adquirir   e
transmitir
coñecementos.

-ReObs
-RuCol
-RePart
-ReAutoavAct

Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1.  Recoñecemento,
explicación  e  uso  de
léxico  suficientemente
amplo  e  preciso,  con
incorporación  de
fraseoloxía  e  de
vocabulario  temático  a
partir  de campos léxicos
traballados na aula.

-Actividades  de  léxico  no  caderno
de  clase  sobre  diferentes  campos
semánticos  (aspecto  físico,
sentimentos  e  estados  de  ánimo,
roupa e  calzado,  cuartos da  casa,
xogos,  informática,  oficios  e
profesións, saúde, paisaxe marítima
e animais)
-Actividades  e  xogos  de  léxico  en
Internet. Educaplay.
-Xogos de coñecemento e emprego
de fraseoloxía. Educaplay
-Investigación e recollida, no ámbito
familiar  ,  de  fraseoloxía  galega  e
posta en común na aula.

15 horas
aproximada
mente,
distribuídas
nunhas 13
sesións trimestrais
de 20 min.
cada unha.

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

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

CCL
CCC.

3.1.1.  Coñece  e  usa
fraseoloxía  e  léxico
amplo  dos  seguintes
campos  semánticos:
aspecto  físico,
sentimentos  e  estados
de  ánimo,  roupa  e
calzado,  cuartos  da
casa,  xogos,
informática,  oficios  e
profesións,  saúde,
paisaxe  marítima  e
animais.

-ReObs
-PO
-PE
-EObsCad
-AutoavCont

Todo o curso

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

-Diferentes  exercicios  e
trabalinguas  para  exercitar  a
correcta pronuncia dos fonemas da

1º Trimestre
- B3.2. Recoñecer e usar a
fonética da lingua galega.

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

CCL
CAA

3.2.1.  Esfórzase  na
pronuncia  correcta  dos
fonemas  da  lingua

-ReObs
-RuExpOrais
-ReAutoavAct
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posibles interferencias. lingua,  especialmente  as  vogais

abertas e pechadas e o n velar. 
-Gravación  das  propias producións
para  detectar  posibles  erros  e
corrixilos  (traballo  en  pequeno
grupo)

galega.

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

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

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

CCL
CAA

3.3.1.Busca 
autonomamente 
algunha  información  
en obras de consulta de
diferentes  soportes.

ReObs
-EObsCad
-RuTEscritos

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

-Exercicios variados no caderno de
clase ou na rede de recoñecemento
das  normas  que  regulan  os  seus
propios textos orais e escritos, para
chegar  ás  normas  que  rexen
calquera outra produción.

Todo o curso
-B3.4  Coñecer,  usar  e
valorar  as  normas  que
regulan  os  textos  orais  e
escritos.

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

CCL
CD

3.4.1. Segue as normas
para  completar  e
transformar  de  forma
adecuada  e  correcta
textos orais ou escritos.

-ReObs
-EObsCad
-RuTEscritos

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

-Exercicios variados de ortografía e
puntuación,  flexión  de  xénero  e
número, clases de palabras, etc.
-Ditados e diferentes exercicios de
ortografía realizados no caderno de
clase ou en Internet. 
-Actividades  de  coavaliación  da
ortografía.  Buscamos  erros
ortográficos nas producións escritas
dos compañeiros/as.
-Competición  ortográfica  en
pequenos  gurpos:  buscamos erros
en  escritos  da  vida  diaria,
facémoslle  unha  foto  co  móbil,
clasificámolos  e  comentámolos  na
clase.

Todo o curso
- B3.5. Aplicar e valorar as
normas  ortográficas  e
morfolóxicas  da  lingua
galega.

LGB3.5.1.  Aplica  correctamente
as  normas  ortográficas  e
morfolóxicas  da  lingua  galega.
LGB3.5.2. Aplica estratexias para
a  corrección  lingüística,
gramatical  e  ortográfica  dos
textos.

CCL 3.5.1. Aplica as normas
ortográficas  e
morfolóxicas  cunha
corrección adecuada ao
seu nivel.

3.5.2.  Esfórzase  na
corrección  lingüística,
gramatical  e  ortográfica
dos textos.

-EObsCad
-RuTEscritos
-CoavOrt

-ReAutGram
-EObsCad
-CoavOrt

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

-Ordenar unha serie de enunciados
dados.empregando  os  signos  de
puntuación  pertinentes  para  crear
un texto coherente.
-Modificamos textos para mellorar a
súa  cohesión,  coherencia  ou
adecuación.

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

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

CCL 3.6.1. Aplica as normas
de  puntuación  para
producir  textos  ben
cohesionados.

-RuTEscritos
-EObsCad
-PE
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B3.7. Recoñecemento da
estrutura de substantivos
e  verbos  e  da  súa
caracterización
morfolóxica  para  a
mellora  da  comprensión
e produción textuais.

-Exercicios  do  libro  de  texto
referidos  ás  diferentes  categorías
gramaticais e á súa funcionalidade.
-Actividades de Educaplay.
-Actividades,  individuais  ou  en
parellas,  de  creación  de  textos
empregando  elementos  de
categorías gramaticais dadas.
-En  grupos  de  4,  xogamos  ao
parchís de verbos.

Todo o curso
- B3.7. Recoñecer,  usar e
reflexionar  sobre  os
mecanismos  da  cohesión
textual  como  a  deíxe
persoal.

LGB3.7.1.  Coñece  e  utiliza
adecuadamente  substantivos  e
formas verbais na comprensión e
produción  de  textos  orais  e
escritos.
LGB3.7.2.  Exprésase,  con  estilo
propio,  utilizando os recursos da
lingua  con  flexibilidade  e
creatividade. 

CCL
CAA

3.7.1.  Emprega
correctamente  os
substantivos  e  os
verbos na produción de
textos escritos.

3.7.2.  Esfórzase  por
escribir con estilo propio
e creatividade.

-RuTEscritos
-PE
-ReAutGram

-RuTEscritos
-ReObs
-ReAutoavAct

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

-Construción de textos da vida cotiá
nos  que  o  alumnado  deberán
utilizar,  para enfiar uns enunciados
con  outros,  unha  serie  de
conectores dados, cuxo significado
descubriron  previamente  botando
man do dicionario.

1º Trimestre
- B3.8. Recoñecer,  usar e
explicar  os  conectores
textuais  máis  comúns
(sobre todo os temporais e
os explicativos).

LGB3.8.1.  Identifica  e  usa
distintos  tipos  de  conectores  de
espazo,  oposición,  contraste,  así
como os mecanismos gramaticais
e  léxicos  de  referencia  interna
que  lle  proporcionan  cohesión  a
un  texto.
LG3.8.2.  Utiliza  os  elementos
lingüísticos  para  a  cohesión
interna.

CCL
CAA

3.8.1/3.8.2.  Usa
correctamente  distinto
tipos  de  conectares
textuais  e  mecanismos
léxicos  e  gramaticais
para producir textos ben
cohesionados.

-ReObs
-RuTEscritos
-RuExpOrais

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

-Exercicios  de  identificación  das
principais  unidades  e  funcións
sintácticas da O. Simple. 
-Exercicios de análise de frases.
-Completamos  textos  introducindo
distintas  unidades  e  funcións
sintácticas.

2º Trimestre
3º Trimestre

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

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

CCL 3.9.1.  Pode  producir,
completar e transformar
enunciados  cunha
sintaxe correcta.

-EObsCad
-PO
-PE
-ReAutGram

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

-Correccións  de  erros  duns
compañeiros/as a outros/as. Análise
dos  resultados  por  parte  das
parellas que participan no proceso,
creando  por  si  sós  estratexias  de
motivación mutua  para aprender a
corrixilos. 
-Actividades  de  autoavaliación  das
producións escritas (autocorrección
de  ditados,  utilización  dos
correctores ortográficos...)

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

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

CCL
CAA

3.10.1.Identifica  erros
nos textos propios e nos
alleos  e  busca
estratexias  para
corrixilos.

-ReObrEscrita
-CoavOrt

B.3.11.  Participación  en
proxectos  (elaboración
de  materiais  multimedia,
folletos,  carteis,

-Colaboración cos Dtos de Inglés e
Francés e co Equipo de Biblioteca:
realizamos  sinxelas  recensións  de
libros e outros textos ou carteis ( en

Todo o curso
B.3.11.  Participar  en
proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión

LGB3.11.1. Participa en proxectos
(elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e  películas,

CCL
CAA

3.  11.1.  1.  Participa  en
proxectos que requiran
empregar  varias
linguas.

-EObsCad
-ReObs
-EAutoavProx
-RuCoavProx
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recensión  de  libros  e
películas,  etc.)  nos  que
se utilicen varias linguas,
tanto  curriculares  como
outras  presentes  no
centro,  relacionados  cos
elementos transversais e
nos  que  se  eviten
estereotipos  lingüísticos
ou culturais.

galego,  inglés,  francés,  portugués,
etc)  e  publicámolas  na  revista
escolar ou na páxina web do centro.
-Traballamos na aula textos orais e
escritos,  filmes,  curtas,  cancións,
etc da Lusofonía.
-Participación  nas  actividades
propostas desde o EDL.

de libros e películas,  etc.)
nos que se utilicen  varias
linguas,  tanto  curriculares
como outras presentes no
centro,  relacionados  cos
elementos  transversais  e
nos  que  se  eviten
estereotipos lingüísticos ou
culturais.

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.

3.11.1.2.  Valora  o
plurilingüismo  como
fonte de riqueza persoal
e cultural.

-
DAutoavTEquipo

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

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

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

CCL
CAA

3.12.1.. Intenta aplicar
os  coñecementos
lingüísticos
adquiridos nunha das
linguas   na
comprensión  e
produción  de  textos
en  calquera  das
outras linguas

ReObs

Bloque 4. Lingua e sociedade
o,p B4.1.1  Valoración  das

linguas  como medios  de
relación interpersoal e de
sinal  de  identidade  dun
pobo.
B4.1..2.  O  plurilingüismo
como  expresión  da
riqueza  cultural  da

-Elaboración da biografía lingüística
de  cada  alumno/a,  seguindo  as
pautas  do  Portfolio  europeo  das
linguas. 
-Comentario  e  valoración  das
actitudes  lingüísticas  dos
compañeiros/as e do profesorado. 
-Coloreamos en parellas o mapa da

15 horas
aproximada
mente,
distribuídas
nunhas 13
sesións trimestrais
de 20 min.
cada unha.

-  B4.1. Valorar as linguas
como  medios  de  relación
interpersoal  e de sinal  de
identidade  dun  pobo,
valorar  positivamente  o
plurilingüismo  como
expresión  da  riqueza
cultural  da  humanidade  e

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

CCL
CCEC
CD

4.1.1.1.  Valora a lingua
como medio de relación
interpersoal  e  de
construción  do
coñecemento.
4.1.1.2.  Valora a lingua
como manifestación  da
riqueza  cultural  e  da

-ReAutoavAct
-RePart
-ReObs
-PC
-PO
-PE
-EObsCad
-AutoavCont
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humanidade.
B4.1.3. A lusofonía.

lusofonía e nomeamos os territorios
lusófonos. 
-Comentamos  e  valoramos  a
utilidade da lingua galega. 
-Escoitamos  cancións,  lemos
fragmentos de obras, vemos curtas
e  producións  audiovisuais
portuguesas e brasileiras.

coñecer  a  lusofonía  e
achegarse ás culturas que
a integran.

LGB4.1.2. Distingue entre linguas
maioritarias,  minoritarias  e
minorizadas  e  aplica  estes
conceptos  ao  caso  galego.
LGB4.1.3. Coñece as linguas que
se falan en España e valora a súa
existencia como un elemento  de
riqueza  cultural.
LGB4.1.4. Coñece as linguas que
se falan na actualidade en Galicia
por  mor  da  emigración.
LGB4.1.5.  Valora  a  importancia
da  relación  de  Galicia  coa
comunidade lusófona e coñece os
territorios que a integran. 
LGB4.1.6.  Coñece  recursos  en
rede  de  lecer  (literatura  de
tradición oral, música e xogos) e
educativos  en  lingua  galega
adaptados  á  súa  idade  e
compáraos  con  outros  similares
da lusofonía.

identidade dos pobos.
4.1.2.  Pode  distinguir
entre  linguas
maioritarias,
minoritarias  e
minorizadas  e  aplicar
estes  conceptos  á
realidade galega.
4.1.3.  Coñece  as
linguas que se falan en
España  e  valóraas
como fonte  de  riqueza
cultural.
4.1.4. Valora as linguas
dos  inmigrantes  que
viven en Galica.
4.1.5.1.  Identifica  nun
mapa  os  territorios  da
comunidade lusófona.
4.1.5.2.  Recoñece  a
importancia  da
comunidade  lusófona
para  a  vida  social  e
económica de Galicia.
4.1.6.  Coñece  e
emprega  algúns
recursos  de  lecer  e
educativos en galego e
en portugués.

-DTrab/Ctm
1º Trimestre

o,p B4.2.  Situación
sociolingüística  do
galego.

-Comentamos  e  valoramos  a
utilidade  da  lingua  galega.
Valémonos  de  recursos  na  rede
(campañas  de  información  e
sensibilización)  ou  en  soporte
impreso  (gráficas,  informes
estatísticos, etc).
-Analizamos os nosos propios usos
lingüísticos  e  observamos  outros
modelos  presentados,  co  fin  de
facer unha valoración crítica.
-Facemos  un  percorrido  real  e/ou
virtual  (Google  maps)  pola  nosa

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

LGB4.2.1.  Describe  a  situación
sociolingüística de Galicia a partir
do  estudo  do  seu  contorno
(concello  e  comarca),  compáraa
coa situación doutros contextos e
analiza  as  diferenzas.
LGB4.2.2.  Coñece  e  valora  os
topónimos galegos.

CCL 4.2.1.  Pode  describir  a
situación
sociolingüística  de
Galicia  a  partir  do  seu
contorno  e  comparala
coa  situación  doutros
contextos.

4.2.2. Coñece e valora a
toponimia  da  súa
comarca.

-EObsCad
-PO
-PE
-RePart
-AutoavCont
-ReObs
-PC
-EAutoavProx
-RuCoavProx
-
DAutoavTEquipo
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contorna e avaliamos a situación da
toponimia.
-Traballamos  no  proxecto  A
herdanza toponímica (1º Trimestre)

o,p B4.3.  Proceso  de
normalización.
Desenvolvemento  de
actitudes  positivas  cara
ao  proceso  de
recuperación  do  galego,
favorecemento  do
xurdimento  de  vínculos
positivos cara ao seu uso
e  consciencia  da
necesidade  e  das
potencialidades  de
enriquecemento  persoal
e  colectivo  do  uso
normalizado  da  lingua
galega.

-Actividades  en  colaboración  co
EDLG. 
-Realización  de  textos,   viñetas  e
carteis,  videoclips,  campañas
publicitarias,  etc.   en  defensa  da
normalización lingüística.
-Traballamos no proxecto  De festa
en festa(3º Trimestre)

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

LGB4.3.1.  Coñece  as  principais
iniciativas  normalizadoras  no
ámbito educativo.
LGB4.3.2.  Analiza  a  súa  propia
práctica  lingüística  e  valora  a
importancia  de  contribuír
individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.

CCL
CSC

4.3.1.  Coñece  as
iniciativas
normalizadoras  que  se
levan a cabo no IES.
4.3.2.  Realiza  unha
reflexión crítica sobre a
súa  práctica  lingüística
e  mostra  unha actitude
de  compromiso  como
falante,  en  relación  co
proceso  de
normalización da lingua.

-RePart
-ReAutoavAct
-AutoavSociol
-EAutoavProx
-RuCoavProx

m.,p. B4.4. Situación legal das
linguas  do  Estado
español.

-Realización en parellas dun mapa
lingüístico  da  Península  Ibérica  e
procura  na  rede  de  información
sobre  a  situación  legal  actual  de
cada  unha  delas.  Cada  parella
encargarase da presentación dunha
lingua ao resto do grupo

1º Trimestre
- B4.4. Coñecer a situación
sociolingüística e legal das
linguas de España.

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

CCL
CSC

4.4.1.  coñece  as
principais  leis  que
regulan o uso do galego
e a súa promoción.

-RePart
-PC
-PE

o,p B4.5.  Prexuízos
lingüísticos. 

-Lectura de textos e proxección de
vídeos que dean pé para a análise
de prexuízos lingüísticos ( Ex. Gran
Hermano:  “hablaba  gallego,  que
bajón”) 
-Entrevista  guiada  a  compañeir@s
e  familiares  e/ou  coñecidos  para
detectar prexuízos e analizalos. 
-Visionado de campañas gráficas e
audiovisuais  e  lectura  de  obras
literarias  que  abordan  a  temática
desde  a  perspectiva  do  humor  ou
da concienciación.
-Asistencia á representación teatral
Bicos con lingua de Talía Teatro.

2º Trimestre
-  B4.5.  Identificar  os
prexuízos  lingüísticos  e
analizar a situación persoal
en relación a eles.

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

CCL
CSC

4.5.1.1.  Entende  o  que
é  un  prexuízo  e  pon
exemplos.
4.5.1.2.  É  quen  de
detectar  prexuízos cara
o  galego  e  reflexionar
sobre eles.

-ReAutoavAct
-RePart
-AutoavSociol
-EAutoavProx
-PC
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o,p B4.6.  Recoñecemento

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

-Gravacións da fala espontánea de
persoas  do  seu  medio  social  e
familiar. Comparación e análise das
variedades dialectais.

2º Trimestre
3º Trimestre

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

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as
variantes  diafásicas  do  galego.
LGB4.6.2. Analiza a súa práctica
lingüística  e  identifica  nela  os
trazos  propios  da  xerga
estudantil.
LGB4.6.3. Recoñece os trazos da
variedade  estándar  da  lingua
galega  e  valóraa  como  variante
unificadora.
LGB4.6.4.  Rexeita  os  prexuízos
sobre  as variedades  dialectais  e
utiliza  os  trazos  propios  da  súa
zona.

CCL
CSC

4.6.1.  Identifica  as
variantes  diafásicas  da
lingua galega.

4.6.2. Recoñece na súa
práctica  lingüística
trazos propios da xerga
estudantil.

4.6.3.  Entende  o
concepto  de  lingua
estándar e dálle o valor
de unificar e prestixiar a
lingua.

4.6.4.  Rexeita  os
prexuízos  sobre  as
variedades  dialectais  e
utiliza  con naturalidade,
se é o caso,  os  trazos
propios da súa zona.

-ReAutoavAct
-RePart
-RuCoavProx
-PC

-RePart
-PE

-AutoavSociol
-RePart
-PC

AutoavSociol
-RePart
-PC

Bloque 5. Educación literaria
B5.1.  Lectura,  con
regularidade,  de  obras
literarias  e
desenvolvemento  dun
criterio  lector;  emisión
dunha  opinión  persoal
sobre  a  lectura  dunha
obra  axeitada  á  idade,
relación  do  seu  sentido
coa propia experiencia e
outros  coñecementos
adquiridos  e  valoración
do  uso  dos  elementos
propios  de  cada  xénero
literario, o punto de vista
empregado  e  o  uso
estético da linguaxe.

-Lectura de distintos fragmentos de
textos literarios. 
-Lectura, fóra da aula, dun libro por
avaliación, adaptado á idade e nivel
do alumnado. Comentario na clase
e/ou proba escrita posterior. 
-Lectura  de  textos  dos  distintos
xéneros literarios e elaboración  de
listaxes  das  semellanzas  e
diferenzas entre eles.

20 horas
aproximadamente
,
distribuídas
nunhas 16
sesións trimestrais
de 20 min.
cada unha.

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

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

CCL 5.1.1.1.  Le
regularmente,  de  xeito
guiado,  obras  ou
fragmentos  de  obras
literarias  para
desenvolver  criterio
lector.
5.1.1.2.  Mostra  unha
actitude  favorable  cara
a lectura.
5.1.1.3.  Le,  como
mínimo,  unha  obra  de
lectura  por  trimestre,
adaptada ao seu nivel.
5.1.1.4.  Expón  unha
opinión  persoal  sobre
as obras de lectura.
5.1.1..5  Relaciona
interdisciplinarmente  e

ReComLect
ReObs
RePart

Todo o curso
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coa  súa  experiencia
persoal  os contidos  da
lectura.
5.1.1.6.  Identifica  as
emocións  que  lle
transmite a lectura.
5.1.1.7.  Identifica  a
intencionalidade  do
autor  nas  obras
literarias.
5.1.2.  Identifica  os
elementos  propios  de
cada xénero literario e o
uso estético da linguaxe
nos textos literarios.

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

-Audicións de poemas musicados e
actividades  sobre os poemas e as
interpretacións. 
-Recital de poemas.
-Detección  dos  principais  recursos
estilísticos empregados.

3º Trimestre
-  B5.2.  Ler  expresiva  e
comprensivamente,  facer
audicións  de  poemas
recitados  ou  cantados,
sinalar  a  temática  ou
temáticas  abordadas  e
describir  os  valores
estilísticos dos textos.

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

CCL 5.2.1.1.  Realiza  unha
lectura  expresiva  e
comprensiva  de  textos
literarios poéticos.
5.2.1.2.  Identifica  o
tema  principal  e  a
estrutura  de  textos
poéticos  e  sinala  os
principais  recursos
estilísticos.
5.2.1.3. Escoita poemas
musicados ou recitados
e  identifica  os  seus
valores estilísticos.

-ReAutoavAct
-ReComLect
-RuComText
-PC
-RePart

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

-Traballamos  o  relato  curto  por
equipos.  Cada  equipo  lerá  aos
demais  un  conto  ou  lenda
tradicional,  no que deberá localizar
os elementos  estruturais  e formais
característicos do xénero

1º Trimestre
2º Trimestre

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

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

CCL 5.3.1.1.  Realiza  unha
lectura  expresiva  e
comprensiva  de  textos
narrativos breves.
5.3.1.2.  Identifica  os
principais  elementos da
narración:  espazo,
tempo,  personaxes  e
punto de vista.

-ReComLect
-RuComText
-PO ouPE

DAutoavTEquipo

B5.4.  Lectura
dramatizada  e
comprensiva,  visionado
de  pezas  teatrais  e

-Interpretación dalgún sinxelo texto
teatral,  en  gran  grupo  ou  en
pequenos grupos. 
-Asistencia  a  algunha

3º Trimestre
- B5.4.  Ler dramatizada e
comprensivamente,
visionar  pezas  teatrais  e
apreciar  os  seus

LGLB5.4.1.  Le  dramatizada  e
comprensivamente, visiona pezas
teatrais  e  recoñece  os
compoñentes  e  procedementos

CCL 5.4.1.  1.  Realiza  unha
lectura  dramatizada  e
comprensiva  de  textos
teatrais  e  identifica  os

-
RuExpOrais
-AutoavTEquipo
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recoñecemento  dos
compoñentes  e
procedementos  que
caracterizan  os
subxéneros.

representación  teatral  e  posterior
comentario da mesma.

compoñentes  e
procedementos  máis
relevantes.

que caracterizan os subxéneros. seus  procedementos
máis relevantes.
5.4.1.2.  Ve  e  analiza
pezas teatrais.

-PC
-RePart

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

-Lectura  de  textos  dos  distintos
xéneros literarios e elaboración  de
listaxes  das  semellanzas  e
diferenzas  entre  eles  (traballo  en
equipo)

2º Trimestre
-  B5.5.  Comparar  textos
literarios e non literarios e
diferenciar  textos  dos tres
grandes  xéneros  a  partir
dos  seus  trazos
característicos máis xerais.

LGLB5.5.1.  Compara  textos
pertencentes  aos  diferentes
xéneros,  sinalando  as
coincidencias  e  diferenzas,  tanto
estruturais  coma  formais.
LGLB5.5.2.  Compara  textos
pertencentes  ao  mesmo  xénero
pero  a  diferentes  subxéneros,
sinalando  as  coincidencias  e
diferenzas, tanto estruturais coma
formais.

CCL 5.5.1.  Pode  comparar
textos  que pertenzan  a
distintos  xéneros
literarios  e  identificar
neles  elementos
comúns e diferentes.

5.5.2. En xeral, compara
textos pertencentes ao 
mesmo xénero pero a 
diferentes subxéneros, 
sinalando as 
coincidencias e 
diferenzas, tanto 
estruturais coma 
formais, máis 
salientables.

-AutoavTEquipo
-AutoavalComp
-PC

PE
RuComText

B.5.6.  Análise  de  textos
literarios,  de  maneira
guiada, identificación dos
trazos dos subxéneros e
a  funcionalidade  dos
recursos retóricos.

-Actividades  de  introdución  do
comentario  literario  de  xeito
organizado  e pautado a partir  dun
texto de cada xénero.

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

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

CCL 5.6.1. Pode analizar, de
xeito  guiado  ,textos
literarios e identificar as
súas características e a
función  dos  recursos
retóricos.

-RuComText

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

-Participación  en  concursos
literarios
Actividades de expresión poética

Todo o curso
-  B5.7.  Escribir  textos
sinxelos  de  intención
estética,  servíndose  dos
coñecementos  literarios
adquiridos  e  dos recursos
retóricos  traballados  na
aula.

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

CCL
CCEC

5.7.1.  Escribe  textos
literarios  sinxelos,
empregando  algúns
recursos retóricos e con
clara  intencionalidade
estética.

-
DAutoavTEquipo
-AutoavalComp
-RuCoavProx
-RuTEscritos
-ReObrEscrita

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

-Mediante a visualización de curtas,
facemos  unha  actividade  de
observación  para  determinarmos
cales  son  as  principais
características  da  linguaxe
cinematográfica.
-En pequenos  grupos  guionizamos

3º Trimestre
B5.8.  Describir  e
caracterizar  os  trazos
definitorios  básicos  da
linguaxe cinematográfica.

LGLB5.8.1.  Describe  e
caracteriza  os  trazos  definitorios
básicos  da  linguaxe
cinematográfica.
LGB5.8.2. Identifica e describe os
principais  trazos  da  linguaxe
cinematográfica  nunha  ou  varias

CCL
CCEC

5.8.1/5.8.2.  Pode
identificar  as
características  básicas
da  linguaxe
cinematográfica.

-RePart
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un  relato  curto  dalgún  autor
coñecido  para  levalo   á  “gran
pantalla” .

secuencias fílmicas.

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

-Botamos man de todos os recursos
que nos ofrece a biblioteca real do
Centro e mais as bibliotecas virtuais
para  o  desenvolvemento  das
actividades citadas neste bloque.

1º Trimestre
B5.9.  Servirse,  seguindo
unhas pautas orientadoras,
dos fondos e recursos que
ofrecen  as  bibliotecas,
incluídas as virtuais, para a
realización  de  traballos  e
cita axeitada destes.

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

CCL
CD

5.9.1.  1.  Emprega,
seguindo  pautas,
recursos de  bibliotecas
físicas e virtuais para a
realización de traballos.
5.9.1.2.  Sabe  citar  de
forma correcta as fontes
empregadas.

-AutoavalComp
-ReObs
-PC

Aclaración das abreviaturas dos INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

AuD Autoavaliación do uso do dicionario ReAutGram Rexistro de autoavaliación dos conceptos gramaticais

AutoavSociol Autoavaliación e reflexión sobre lingua e sociedade ReComLect Rexistro de comprensión lectora

CoavOrt Coavaliación das normas ortográficas ReObrEscrita Rexistro de avaliación de obradoiros de expresión escrita

DAutoavaTEquipo Diana de Autoavaliación do Traballo en Equipo ReObs Rexistro de observación

DTrab/Ctm Diana para a autoavaliación do traballo e o comportamento na clase RePart Rexistro da participación e as intervencións na materia

EAutoavProx Escala de autoavaliación de proxectos RuCoavProx Rúbrica para a coavaliación de proxectos 

EObsCad Escala de observación do caderno de clase RuCol Rúbrica de Colaboración

PC Postas en común RuContGram Rúbrica para avaliar os contidos gramaticais

PE Proba Escrita RuComText Rúbrica de comentario de textos

PO Proba Oral RuDeb Rúbrica de Deberes 

ReAnécd Rexistro de anécdotas RuExpOrais Rúbrica de avaliación de exposicións orais

ReAutoavAct Rexistro de autoavaliación de actividades ReAutGram Rexistro de autoavaliación dos conceptos gramaticais

2.3 Secuenciación dos contidos
Seguindo o libro de texto de Anaya, a secuenciación dos contidos fica do xeito seguinte:

1ª AVALIACIÓN :   Unidade 1, 2, 3 , 4 e 5 2º AVALIACIÓN: Unidades:  6, 7, 8 e 9 3º AVALIACIÓN : Unidades 10, 11 e 12

Prevese dedicar a cada unidade 6 sesións. 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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2.4.- Materiais e recursos didácticos
Utilizaranse os seguintes materiais e recursos:

o O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 2.º ESO da Editorial Anaya ( material obrigatorio)

o A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 2.º ESO. 

o Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; actividades de reforzo e de ampliación; material  para o desenvolvemento das

competencias; fichas de autoavaliación  e a Adaptación curricular. 

o O libro dixital. 

o A web do profesorado. 

o A web do alumnado e da familia. 

o Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

o Os cadernos de carácter didáctico monográficos (Deseño de rúbricas e Avaliación externa) e de estratexias   metodolóxicas (Portfolio e Aprendizaxe cooperativa)

o Recursos da aula virtual

2.5.-Avaliación

3.5.1.  Avaliación inicial           

Á hora de avaliar terase en conta o punto de partida e o nivel acadado por cada alumno ou alumna. Para detectar os distintos niveis, ao comezo de curso realizarase unha

proba inicial  que constará de preguntas relativas á  comprensión,  expresión e ao funcionamento da lingua.  Os casos que presenten un nivel  inferior  á  media  serán postos en

coñecemento do Departamento de Orientación e desde alí deseñaranse, conxuntamente co profesorado do departamento, as medidas de atención oportunas.

 Tanto este alumnado coma aquel que supere a media da aula recibirá unha atención individualizada na medida en que sexa posible. Para isto serán de moita utilidade os

materiais aportados pola editorial Anaya, materiais que fan fincapé naqueles alumnos e alumnas que presentan unha maior dificultade e que serven de ampliación para aqueles

alumnos e alumnas que destacan sobre a media.
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3.5.2.-Criterios para determinar as avaliacións trimestral

Probas obxectivas (orais ou escritas). 

Coñecemento dos distintos aspectos da lingua e da literatura a través de probas específicas e da demostración da competencia oral ....

   

   70%

Traballo diario  na casa.

 Control do traballo diario:  Control cuantitativo de actividades realizadas (completas, corrixidas na aula, cun mínimo de claridade ...)

   10%

Traballo na aula e actitude cara á nosa lingua (  0.05p. por positivo/negativo)

-5% Uso e actitude cara á lingua (usala ou intentalo, non facer comentarios despectivos cara a ela...)

--2.5% Participación

- 2.5% Traballo na aula

  10%

Libro de lectura : Proba oral ou escrita ou traballo sobre o libro 10%

Pautas xerais de actuación:

 Realizaranse un mínimo tres probas escritas ao longo do curso, unha por cada avaliación.

 A puntuación global das probas escritas poderá verse reducida en función da construción textual, a adecuación léxico-gramatical e a corrección ortográfica e gramatical. ( ver cadro

de penalizacións)

 As faltas de asistencia ás probas que non se xustifique debidamente (certificado médico, xustificación presencial de país nais ou titores) poderán ser motivo da non repetición das

citadas probas.

 Ao longo das actividades, traballos ou probas que se fagan en cada unidade didáctica ou bloque, o profesorado, mediante observacións e análise do traballo do alumnado,

rexistrará información detallada sobre o grao de adquisición das competencias de cada alumno/a. 

 A información recollerase no caderno do profesor ou por medio de rúbricas, empregando escalas cuantitativas ou cualitativas segundo proceda. 

 O uso diario e a corrección oral da lingua, serán avaliables por observación directa na aula, exposicións orais ou por medio doutras probas orais complementarias.
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 O redondeo a puntos enteiros realizarase á alza ou á baixa (ao punto inmediatamente superior ou inferior) segundo a observación do profesor/a da constancia do traballo e da actitude

diaria do alumnado. 

 A avaliación do alumnado con ACS basearase na observación directa do seu progreso podendo utilizarse, de consideralo oportuno, outros métodos de avaliación.

O alumnado será informado desde o principio de curso de como vai ser avaliado, facendo especial fincapé nos matices propios da área de Lingua Galega e Literatura. 

 Aquel alumno ou alumna que sexa descuberto copiando nas probas de avaliación terán a avaliación suspensa, e se iso ocorre nunha proba final suspenderá a materia.

   Lecturas voluntarias  

Contemplamos a posibilidade de incrementar a nota da avaliación con lecturas opcionais en galego propostas polo profesorado. O alumnado poderá propoñer lecturas, pero

será o profesorado quen decida a idoneidade do libro. A puntuación de cada lectura decidiraa o profesor ou profesora dependendo da dificultade do libro, sendo a puntuación máxima

de cada libro 0,5p. 

En cada avaliación poderase incrementar a nota ata un máximo de 1punto. Para sumar esta puntuación deberase ter unha cualificación total mínima de 5 puntos na avaliación

e ter lido o libro de lectura obrigatoria. O profesorado decidirá se como control de lectura se fai unha proba oral ou se realiza un traballo sobre a lectura.

       Penalizacións a ter    en conta na avaliación:

Valorarase na proba escrita alén dos contidos específicos, a comprensión do funcionamento dos mecanismos de cohesión (a deíxe, a actualización, as referencias internas

de tipo gramatical, os conectores), da adecuación, da coherencia  e da gramaticalidade e a súa incorporación ásproducións propias, recoñecendo os erros e considerándoos

parte do proceso de aprendizaxe.

 Penalizacións na proba escrita:

Nas probas escritas poderase descontar ata un máximo dun 20% da puntuación 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 marxes…) 

 Erros graves de puntuación ou de uso de conectores. 

 Erros continuados no uso das normas de ortografía. 
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 Carencias graves na redacción: 

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

o Erros na ordenación lóxica das oracións. 

3.5.3-Criterios para determinar a cualificación final 

.   A nota final será a media das tres avaliacións .  O alumnado que acade unha nota media das tres avaliacións de 5 ou máis puntos, terá a materia aprobada.

3.5.4. Recuperación e mellora da cualificación

As clases comprendidas entre a 3º avaliación e a avaliación final dedicaranse a actividades de repaso para o alumnado que debe recuperar algunha avaliación e actividades

de repaso, reforzo e ampliación para o alumnado coa materia aprobada.

Recuperación da materia: 

 Deberase presentar á recuperación o alumnado que non acade, como mínimo, unha cualificación de 5 puntos  na media das tres avaliacións parciais.

 O alumnado realizará a proba correspondente á avaliación ou avaliacións que teña suspensas.

 Cada proba avaliarase sobre 9 puntos e á cualificación obtida engadirase a nota acadada na lectura obrigatoria do trimestre.

 A cualificación final  será a media das tres avaliacións.

Mellora da cualificación

 O profesorado poderá propor para este alumnado probas escritas especificas sobre os contidos de reforzo e ampliación ademais dos de repaso previstos para o alumnado

que debe recuperar algunha avaliación.

 O alumnado que tiver a materia aprobada poderá subir a nota de un ou máis trimestres realizando  as probas escritas correspondentes. 

 A proba escrita específica de cada trimestre cualificarase sobre 7 puntos. Para obter a nova cualificación de cada avaliación farase a media das cualificacións obtidas nas

probas escritas (nas da avaliación correspondente e nas realizadas para subir a nota), á que se engadirá a nota obtida nos demais apartados, seguindo os criterios de

cualificación trimestral previstos.
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 Para presentarse a estas probas de mellora de cualificación é  condición indispensábel ter realizadas cun mínimo de corrección as actividades propostas polo profesorado.

2.6.-Elementos transversais
A comprensión lectora, a  expresión oral e escrita  e o recurso a todo tipo de tecnoloxías de información e de comunicación xa son unha parte substancial do currículo e da

práctica docente diaria na materia de Lingua galega e literatura. 

A resolución pacifica de conflitos e fomento do  respecto polos dereitos humanos,  especialmente cara a aquelas persoas que mostren algún tipo de  discapacidade .  Os

obxectivos son promover actitudes críticas coa violencia e a discriminación e de fomento do respecto por todo tipo de persoas.  A realización de debates e o traballo con textos xornalísticos sobre

a actualidade e posibles feitos sucedidos no entorno escolar, protagonizados ou observados polo alumnado,  poden ser  adecuados para tratar este tema na aula.

O respecto absoluto e a non discriminación por razón de orientación sexual ou identidade de xénero. Tratarase con textos xornalísticos ou con lecturas  sobre o tema .

Algunhas das actividades que favorecen o  emprendemento son a elaboración de traballos de investigación e a participación en concursos de creación literaria propostos pola

Biblioteca biblioteca, o Equipo de normalización etc.

3-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  4º DE ESO

3.1.- Obxectivos  específicos para 4º de ESO
1) Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

2) Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

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

4) Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

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

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

7) Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha sólida preparación no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

8) Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

9) Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 
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10) Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

11) Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

12) Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desviacións da norma. 

13) Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

14) Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

15) Recoñecer a estrutura dun texto, Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto  e elaborar textos propios de acordo con eses parámetros. 

16) Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente os textos argumentativos. 

17) Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

18) Valorar a ecoloxía das linguas como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 

19) Coñecer a lusofonía e a súa importancia no século XXI. 

20) Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia na actualidade, coñecer as principais iniciativas normalizadoras e normativizadoras e identificar prexuízos. 

21) Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

22) Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 

23) Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 1919 ata a actualidade. 

24) Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega desde 1916 á actualidade e coñecer a produción e autores máis destacados. 

25) Comentar textos literarios da literatura contemporánea. 

26) Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na clase. 

3.2.- Obxectivos, contidos, actividades de aprendizaxe, temporalización, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe, competencias clave, mínimos esixibles e instrumentos de avaliación 

 Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD)
Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 15 sesións  ao
logo do curso
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

 d
 e
 h

 B1.1.  Comprensión
e  interpretación
de  textos
propios  dos
medios  de
comunicación
audiovisual,  con
especial
atención  aos
xéneros  de
carácter
argumentativo. 

 B1.1.  Identificar  a
intención
comunicativa
implícita  e
explícita, o tema, a
idea principal e as
secundarias,  a
tese  e  os
argumentos  de
textos propios  dos
medios  de
comunicación
audiovisual.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de
textos orais dos medios  de comunicación
audiovisuais, identifica o propósito, a tese
e os  argumentos  de  noticias  debates  ou
declaracións, determina o tema e recoñece
a intención comunicativa do/da falante.

 CCL  Todo  o
curso

 Observación  diaria,  Exposicións
orais sobre contidos da materia
ou libros lidos

 Outras tarefas diarias

LGB1.1.1.  Entende o sentido dos
textos orais

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se
estruturan as mensaxes orais, o tema, así
como a idea principal e as secundarias.

 CCL Todo  o
curso

(IDEM) LGB1.1.2. .Diferencia o tema das
ideas principais e secundarias

LGB1.1.3.  Analiza  criticamente  tanto  a
forma como o contido de noticias, debates
e  procedentes  dos  medios  de
comunicación  e  recoñece  a  validez  dos
argumentos.

 CCL
 CAA

Todo o curso IDEM) LGB1.1.3.  Diferencia  o  contido
dun  debate  e  identifica  os
argumentos

 d
 e
 h

 B1.2.  Comprensión
e  análise  de
textos
publicitarios  dos
medios  de
comunicación
audiovisual.

 B1.2.  Comprender  e
analizar  textos
expositivos  e
publicitarios,
diferenciar  neles
información,
opinión  e
persuasión.

LGB1.2.1.  Distingue  entre  opinión  e
persuasión en mensaxes publicitarias orais
e identifica as estratexias de enfatización.

 CCL
 CAA Todo o curso

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias

LGB1.2.1.  Distingue  un  texto
publicitario

LGB1.2.2.  Analiza  os  elementos  verbais
dos  textos  orais:  no  plano  fónico  (xogos
fónicos),  no  plano  morfosintáctico
(condensación,  concisión  e  economía)  e
no  plano  léxico-semántico  (léxico
connotativo,  simbólico  e  atractivo  para  o
receptor).

 CCL
 CSEIE

E

Todo o curso  IDEM) LGB1.2.2. Identifica os elementos
básicos da linguaxe persuasiva

LGB1.2.3.  Analiza  os  elementos  non
verbais,  en  especial  a  imaxe  (mensaxe
icónica) e o son (diálogo, ruídos e música),
en anuncios publicitarios ou outro tipo de
comunicacións orais.

 CLL
 CCEC

Todo o curso  IDEM) LGB1.2.3.  Analiza elementos non
verbais da publicidade

 d
 e
 h

 B1.3.  Comprensión
e  interpretación
de  textos  orais

 B1.3.  Comprender  e
interpretar  textos
orais expositivos e

LGB1.3.1.  Identifica  a  intención
comunicativa, a tese e os argumentos dos
debates,  relatorios e mesas  redondas do

 CCL
 CAA

Todo o curso  Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados

LGB1.3.1.  Elabora un resumo ou
esquema do texto  que escoita
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

expositivos  e
argumentativos
do  ámbito
educativo
(presentacións,
relatorios  e
intervencións  en
mesas
redondas). 

argumentativos
utilizados  no
ámbito  educativo
(presentacións,
relatorios  e
intervencións  en
mesas redondas). 

ámbito educativo e elabora un esquema ou
resumo.

 Outras tarefas diarias

LGB1.3.2.  Recoñece  os  procedementos
lingüísticos  para  manifestarse  a  favor  ou
en contra dunha opinión ou postura.

 CCL
 CSC

Todo o curso  Escoita atenta do texto que abre a
unidade  do  LA  e  mais  da
lectura inicial.

 -  Actividades do recadro «Escoita
ou le e contesta», no LA

I.3.2.
Recoñece os principais 
procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra 
dunha opinión ou postura

 d
 e
 h

 B1.4. Comprensión,
interpretación  e
valoración  de
textos  orais  de
natureza
diversa.

 B1.4.  Comprender,
interpretar  e
valorar  diferentes
tipos  de  discursos
orais.

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias, de calquera texto oral, formal
ou  informal,  producido  na  variante
estándar  ou  en  calquera  das  variedades
dialectais.

 CCL Todo  o
curso

  Escoita atenta do texto que abre a
unidade  do  LA  e  mais  da  lectura
inicial.

Actividades  do  recadro  «Escoita
ou le e contesta», no LA.

LGB1.4.1.  Identifica  a  idea
principal dun texto oral

 a
 c
 d
 h

 B1.5.
Desenvolvement
o de habilidades
de  escoita
activa,  cunha
actitude  de
interese,  de
cooperación  e
de respecto.

 B1.5. Coñecer, usar e
valorar  a
adecuación,  a
coherencia,  a
cohesión  e  a
claridade
expositiva, así
como  normas  de
cortesía  nas
intervencións orais
propias  da
actividade
educativa,  tanto
espontáneas como
planificadas.

LGB1.5.1.  Identifica  os  recursos  que
proporcionan  adecuación,  coherencia  e
cohesión ao discurso.

 CCL Todo  o
curso

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias

LGB1.5.1. Coñece os recursos de
adecuación  e  coherencia  do
discurso

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que
rexen  a  cortesía  na  comunicación  oral  e
respecta as opinións alleas.

 CCL
 CSC

Todo o curso IDEM LGB1.5.2.  Móstrase  cortés  e
respectuoso  con  outros
compañeiros

LGB1.5.3.  Recoñece  a  importancia  dos
aspectos  prosódicos  (entoación,  pausas,
ton, timbre e volume), a linguaxe corporal
adecuada  (mirada  e  posición  do  corpo),
así  como o autocontrol  das emocións  ao
falar en público.

 CCL
 CSC
 CSIEE

Todo  o
curso

IDEM LGB1.5.3. Coñece mecanismos 
de autocontrol na exposición 
oral

 h
 o

 B1.6.  Participación
nas  producións
orais  cunha
fonética  e
prosodia

 B1.6.  Participar
oralmente  cunha
fonética e prosodia
correcta,  valorar
esta  pronuncia  e

LGB1.6.1.  Recoñece  a  emisión  dunha
pronuncia  galega  correcta,  identifica  os
erros  na  produción  oral  allea  e  produce
discursos  orais  que  respectan  as  regras
prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

 CCL
 CAA

Primeiro
trimestre

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias

LGB1.6.1.. Recoñece a emisión 
dunha pronuncia galega correcta
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

correcta,
valoración  desta
pronuncia  e
actitude  crítica
ante  os
prexuízos  que
se  poidan
asociar a ela. 

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

LGB1.6.2.  Recoñece  e  rexeita
argumentadamente  os  prexuízos  que  se
poidan  asociar  á  pronuncia  propia  da
lingua galega.

 CAA
 CSC

Primeiro
trimestre

IDEM LGB1.6.2. Recoñece os prexuízos
asociados á fonética

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

 CCL
 CCEC

Primeiro
trimestre

IDEM LGB1.6.3. Asume a súa variedade
dialectal  como habitual

 h
 o

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

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

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

 CLL
 CSC Todo o curso

 Actividades  do  recadro  «Escoita
ou le e contesta», no LA.

  Actividade  de  expresión  oral  do
«Comentario da lectura» do LA.

LGB1.7.1. Produce textos orais 
adecuados á situación 
comunicativa

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

 CCL Todo  o
curso

Actividades  do  recadro  «Escoita
ou le e contesta», no LA.

LGB1.7.2.  Fala  con  corrección
procurando unha fonética galega

LGB1.7.3.  Emprega  nas  intervencións
orais  espontáneas  expresións  propias  do
galego:  infinitivo conxugado e fraseoloxía
adecuada.

 CCL Terceiro
trimestre

Intervencións orais na aula LGB1.7.3. Recoñece o uso do inf. 
Conxugado e procura utilizalo

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

 CCL Todo  o
curso

(Idem) Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un léxico correcto.. 

 a
 c
 d
 h

 B1.8. Escoita crítica
e  reflexiva  que
permite
identificar
prexuízos  e
mensaxes
discriminatorias.

 B1.8.  Manifesta  una
actitude  crítica  e
reflexiva  que
permite  identificar
prexuízos  e
mensaxes
discriminatorias.

LGB1.8.1.  Reflexiona e ten unha postura
crítica  ante  as  mensaxes  discriminatorias
que  proveñen  dos  medios  de
comunicación.

 CCL
 CAA

Todo o curso  Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias

LGB1.8.1.  Detecta  mensaxes
discriminatorias  nos media

LGB1.8.2.  Rexeita  argumentadamente  os
usos  lingüísticos  que  levan  implícitos
prexuízos ou discriminacións.

 CCL
 CSC

Segundo
trimestre

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados

LGB1.8.2. Rexeita usos 
lingüísticos discriminatorios.
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

Outras tarefas diarias

 a
 b
 e
 g
 h
 o

 B1.9. Coñecemento
e  uso
progresivamente
autónomo  das
estratexias
necesarias  para
a  produción  de
textos  orais,  de
técnicas  para
aprender  a  falar
en público e uso
das TIC.

 B1.9.  Realizar
exposicións  orais
planificadas  e
claras de traballos
e  de  informacións
de  actualidade,
coa  axuda  das
TIC.

LGB1.9.1.  Planifica  a  produción  oral,
estrutura o contido, revisa os borradores e
esquemas.

 CAA
 CCL

Todo  o
curso

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Actividades  do  apartado

«Comentario da lectura».
 Outras tarefas diarias

LGB1.9.1. Planifica a produción 
oral con esquemas

LGB1.9.2.  Presenta os contidos de forma
clara  e  ordenada  e  con  corrección
gramatical.

 CCL Todo  o
curso

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
Outras tarefas diarias
Exposición oral

LGB1.9.2. Presenta os contidos 
ordenadamente

LGB1.9.3.  Utiliza  o  rexistro  adecuado  á
situación comunicativa. 

 CCL Todo  o
curso

 Observación diaria
  Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias

Exposición oral

LGB1.9.3.  Utiliza  o  rexistro
axeitado  á  situación
comunicativa

LGB1.9.4.  Emprega  axeitadamente  os
elementos  prosódicos  e  (entoación  e
pronuncia axeitada, pausas, ton,  timbre e
volume),  a  linguaxe  corporal  (mirada  e
posición do corpo) así como o autocontrol
das emocións ao falar en público.

 CCL
 CSC
 CSIEE

Todo  o
curso

 Observación diaria

-Outras tarefas diarias
Exposición oral

LGB1.9.4. Expón de maneira 
aceptable utilizando os 
elementos prosódicos eo 
autocontrol

LGB1.9.5.  Emprega  as  TIC  para
documentarse  bibliograficamente,  revisar
gramaticalmente  o  texto  e  elaborar  unha
presentación atractiva e innovadora.

 CD
 CAA
 CCL

Todo  o
curso

  Observación diaria
 Outras tarefas diarias

Exposición oral

LGB1.9.5. Sabe utilizar as TIC 
para documentarse e para a 
presentación

 b
 h

 B1.10.  Aplicación
dos
coñecementos
gramaticais  á
avaliación  e
mellora  da

 B1.10.  Aplicar  os
coñecementos
gramaticais  á
avaliación  e
mellora  da
expresión  oral  e

LGB1.10.1.  Recoñece  erros
(incoherencias, repeticións, ambigüidades,
pobreza léxica, erros fonética e entoación
inadecuada) nos discursos propios e alleos
para evitalos nas súas producións.

 CCL
 CAA Todo  o

curso

 Observación diaria
 Visionado de documentos 

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias
 Observación  na aula

LGB1.10.1. Recoñece erros nos 
discursos propios e alleos
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

expresión  oral  e
recoñecemento
en  exposicións
orais  propias  e
alleas  das
dificultades
expresivas

recoñecer  en
exposicións  orais
propias e alleas as
dificultades
expresivas.

 a
 c
 d
 h

 B1.11.
Participación
activa  e
argumentada  en
debates nos que
se  expresen
opinións  acerca
dun  tema  de
actualidade.

 B1.11.  Participar
activa  e
argumentadament
e  en  debates  nos
que  se  expresen
opinións  acerca
dun  tema  de
actualidade.

LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.

 CCL
 CAA

Todo  o
curso

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias

LGB1.11.1. Expón ideas con 
argumentos claros

LGB1.11.2 Aplica as normas que rexen a
cortesía na comunicación oral, respecta as
quendas e as opinións  alleas  e emprega
unha linguaxe non discriminatoria.

 CCL
 CSC

Todo  o
curso

Debates e coloquios na aula
Observación

LGB1.11.2  Respecta  as  quendas
e móstrase cortés

 a
 d
 h
 l
 ñ

 B1.12.
Participación  en
interaccións
orais  sobre
temas  de
interese  persoal
ou  social  ou
asuntos  da  vida
cotiá,  en
diferentes
rexistros.

 B1.12.  Participar  en
interaccións  sobre
temas  de  interese
persoal,  ou  social
ou asuntos da vida
cotiá,  nun  rexistro
formal,  neutro  ou
informal.

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en
situacións  que  xorden  na  vida  diaria  así
como  noutras  de  estudo  ou  traballo  e
participa en conversas informais.

 CCL
 CSC
 CSIEE
 CCEC

Todo  o
curso

 Observación diaria
 Visionado  de  documentos

audiovisuais variados
 Outras tarefas diarias

LGB1.12.1.  Utiliza  diferentes
rexistros  para  desenvolverse  en
distintas situacións

 h
 o

 B1.13.  Valoración
da  lingua  oral
como  un
instrumento  de
aprendizaxe  e
de  relación
social.

 B2.13.  Valorar  a
lingua  oral  como
un instrumento útil
na  aprendizaxe  e
nas  relacións
sociais.

LGB2.13.1. Identifica e describe os valores
da lingua oral como un instrumento útil na
aprendizaxe,  así  como  para  relacionarse
cos demais e enriquecerse como persoa.

 CCL
 CAA
 CSC
 CSIEE

Todo  o
curso

 IDEM) LGB2.13.1.  Valora  a  lingua  oral
como medio de coñecemento
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 17 sesións

 b
 f
 h

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

 B2.1.  Empregar
estratexias  e
técnicas  que
faciliten  a  lectura
comprensiva  e
crítica dos textos

LGB2.1.1.  Emprega pautas e estratexias
que  facilitan  a  análise  do  contido
(resumos,  cadros,  esquemas  e  mapas
conceptuais).

 CCL
 CAA

Todo  o
curso

Elaboración  de  resumos  de  textos
variados.
 Actividade  do  «Obradoiro  de
expresión».
 Actividade  do  «Comentario  de

texto» do LA.

Recollida e avaliación de resumos e
outros traballos sobre textos. 

 Proba  sobre  unha  lectura  dunha
obra literaria proposta.

LGB2.1.1.  Elabora  resumos  e
esquemas

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos 
lingüísticos propios (gramaticais e 
léxicos) e recursos alleos (dicionarios e
outras fontes de documentación) para 
solucionar problemas de comprensión.

 CCC Todo  o
curso

Actividade  do apartado «Comentario
de texto» do LA.

Proba escrita

LGB2.1.2. Mostra iniciativa á hora
de  solucionar  problemas  ou
dúbidas lingüísticas

LGB2.1.3. Elabora o esquema 
xerarquizado de ideas dun texto.

 CCL  Segundo
trimestre

 Lectura dos resumos elaborados e
outros traballos sobre textos.

 Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

LGB2.1.3.  Sabe  expresar
mediante  esquema  a  xerarquía
das ideas dun texto

LGB2.1.4. Deduce información global do 
texto a partir de contidos explícitos e 
implícitos.

 CCL  Todo  o
curso

 Lectura  e  actividades  do
«Comentario da lectura» do LA.

 Actividade  do apartado «Lingua e
sociedade» do LA

  Actividade  do  «Obradoiro  de
expresión».

-«Lectura  complementaria»  e
actividades sobre ela.

LGB2.1.4.  Comprende  a  idea
global dun texto

 LGB2.1.5.  Entende  o  significado  de
palabras propias do rexistro culto e
incorpóraas ao seu discurso.

 CCL
 CAA

1ª Trimestre Actividades   do  apartado «Aplica  o
que sabes» do LA.

LGB2.1.5.  Distingue  as  palabras
propias do rexistro culto
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

 d
 e
 h

 B2.2.  Comprensión
e  interpretación
de  textos
propios  da  vida
cotiá
relacionados  co
ámbito  laboral,
administrativo  e
comercial.

 B2.2.  Comprender  e
interpretar  textos
escritos  propios  da
vida  cotiá
pertencentes  ao
ámbito  laboral,
administrativo  e
comercial.

 LGB2.2.1.  Identifica  a  intención
comunicativa, o tema e os subtemas
de  escritos  propios  da  vida  cotiá
relacionados  co  ámbito  laboral,
administrativo e comercial.

 CCL 3º trimestre  Elaboración de resumos de textos
variados.

 Lectura dos resumos elaborados e
outros traballos sobre textos.

 Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

2.2.1.  Identifica  o  tema
principal  de  escritos  da  vida
cotiá

 LGB2.2.2.  Comprende,  interpreta  e
valora  textos  propios  da  vida  cotiá
pertencentes  a  distintos  ámbitos:
laboral  (currículo,  carta  de
presentación,  ficha  de  contratación
en  empresas  e  redes  sociais  de
procura  de  emprego,  contrato,
nómina  e  vida  laboral),
administrativo (carta administrativa e
solicitude  ou  instancia)  e  comercial
(carta  comercial,  carta  de
reclamación  e  impreso
administrativo de reclamación).

 CCL
 CSC

 3º  trimestre Actividades do LA
Realización de traballos
Observación alumno

Normalmente comprende, 
interpreta e valora textos propios 
da vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de presentación), 
administrativo (carta administrativa
e solicitude ou instancia) e 
comercial (carta comercial, carta 
de reclamación)

 d
 e
 h

 B2.3.  Comprensión
e  interpretación
de  textos
relacionados  co
ámbito
educativo,  tanto
materiais  de
consulta
(dicionarios,
glosarios,
enciclopedias,
etc.),  como
libros de texto e
recursos  de
temas

 B2.3.  Comprender  e
interpretar  textos
relacionados  co
ámbito  educativo,
tanto  materiais  de
consulta
(dicionarios,
glosarios,
enciclopedias, etc.),
como  libros  de
texto e recursos de
temas
especializados  en
internet.

LGB2.3.1.  Comprende  textos
relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto
materiais  de  consulta  (dicionarios,
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros
de  texto  e  recursos  de  temas
especializados en internet.

 CCL
 CD

Todo  o
curso

 Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

 Exercicios do libro
 Proba escrita.
 Observación na aula

LGB2.3.1.  Comprende  os  textos
pertencentes ao ámbito educativo,
tanto  bibliográficos  como  de
internet

LGB2.3.2.  Interpreta  a  información  de
mapas, gráficas, diagramas.

 CCL Todo o curso (idem) LGB2.3.2. Expresa a información 
de mapas e gráficas
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

especializados
en internet.

 d
 e
 h

 B2.4.  Comprensión
e  interpretación
de  textos
argumentativos.

 B2.4.  Comprender  e
interpretar  textos
argumentativos.

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención
comunicativa de textos argumentativos.

 CCL Segundo
trimestre

 Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

 Exercicios do libro 
 Proba escrita

LGB2.4.1.  Indica  nun  texto
argumentativo  o tema do mesmo

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia 
interpretación a partir dos argumentos 
expresados nun texto.

 CCL Segundo
trimestre

(idem) LGB2.4.4.2. Produce textos 
coherentes a partir doutros 
textos

 d
 e
 h

 B2.5.  Comprensión
e  interpretación
de  textos
xornalísticos  de
opinión: carta ao
director,
editorial,
columna e artigo
de opinión.

 B2.5.  Comprende  e
interpreta  textos
xornalísticos  de
opinión:  carta  ao
director,  editorial,
columna e artigo de
opinión.

LGB2.5.1.  Diferencia  os  trazos
característicos dos textos xornalísticos de
opinión:  carta  ao  director,  editorial,
columna e artigo de opinión.

 CCL
 CSC

Terceiro
trimestre

 Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

 Exercicios do libro 

LGB2.5.1.  Distingue  dentro  dun
xornal  os  textos  de  opinón  da
información

LGB2.5.2. Valora a intención 
comunicativa dun texto xornalístico e 
distingue entre información, opinión e 
persuasión.

 CCL
 CSC

Terceiro
trimestre

 (idem)
 Traballos con distintos xornais

LGB2.5.2. Distingue a intención 
comunicativa dos diferentes textos
xornalísticos

 d
 e
 h

 B2.6.  Comprensión
e  interpretación
das  mensaxes
explícitas  e
implícitas  que
transmiten  os
textos
publicitarios  dos
medios  de
comunicación. 

 B2.6.  Comprende  e
interpreta  as
mensaxes
explícitas  e
implícitas  que
transmiten  os
textos  publicitarios
dos  medios  de
comunicación. 

LGB2.6.1.  Comprende  e  interpreta  as
mensaxes  explícitas  e  implícitas  que
transmiten  os  textos  publicitarios  dos
medios de comunicación (anuncios).

 CCL
 CSC

Terceiro
 trimestre

Recollida e avaliación de resumos e
outros  traballos  sobre  textos
xornalísticos. 

Exercicios do libro 

LGB2.6.1. Interpreta as mensaxes
publicitarias

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura
crítica  ante  as  mensaxes  persuasivas
que  proveñen  dos  medios  de
comunicación.

 CCL
 CSC

Terceiro
 trimestre

 Traballos con distintos xornais
 Observación na aula

LGB2.6.2.  Discrimina  a
manipulación   e falta de verdade
dalgunhas mensaxes 

 c
 d
 h

 B2.7.  Lectura
crítica e reflexiva
que  permita
identificar  usos

 B2.7.  Identificar  os
usos  lingüísticos
que  conteñan
prexuízos  ou

LGB2  7.1.  Reflexiona  sobre  os  usos
lingüísticos que levan implícitos prexuízos
ou mensaxes discriminatorias. 

 CCL
 CSC

Todo o curso  Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

 Exercicios do libro 
 Proba escrita

LGB2  7.1.  Detecta  e  analiza
mensaxes discriminatorias
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

lingüísticos
discriminatorias.

mensaxes
discriminatorias.

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes 
discriminatorias implícitas nos textos de
medios de comunicación con especial 
atención á publicidade.

 CCL
 CSC

Todo  o
curso

 Traballos con distintos xornais
 Observación na aula

LGB2.7.2.   Detecta  e  analiza
mensaxes  discriminatorias  na
publicidade

 b
 e
 f
 h

 B2.8.  Uso
autónomo  dos
recursos  que
ofrecen  as
bibliotecas  e  as
TIC  para  obter
información
complementaria.

 B2.8.  Usar  e
seleccionar
materiais  de
consulta  das
bibliotecas  e
doutras  fontes  de
información
impresa  ou  en
formato dixital.

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 
información e extrae conclusións a partir 
da consulta de materiais en distintos 
soportes.

 CCL
 CD
 CSC

Todo  o
curso

 -Consulta  das  páxinas  que  se
suxiren  nos  recadros  «Na
Web…».

 -   Consulta  da  páxina  que  se
suxire  no  recadro  «Podes
coñecer?»,  na  apertura  da
unidade do LA, e mais das que
se  propoñen  para  resolver  as
actividades  dos  distintos
apartados.

  Visualización  da  curtametraxe
que  se  suxire  na  lectura  da
unidade do LA. Observación

LGB2.8.1.  É  capaz  de  extraer
conclusións   e respostas a partir
dunha  busca  de  información  en
internet e na biblioteca

LGB2.8.2.  Sérvese  dos  recursos  que
ofrecen as bibliotecas ou as TIC para
integrar  os  coñecementos  adquiridos
nos seus escritos.

 CCL
 CD
 CAA
 CSC

 Todo  o
curso

 -Actividade  do  apartado
«Obradoiro de literatura» do LA

 Observación

LGB2.8.2.  É capaz de extraer 
conclusións  e respostas a partir 
unha busca de información en 
internet e na biblioteca

 b
 f
 h

 B2.9.  Uso  de
técnicas  e
estratexias  para
producir  textos
escritos
adecuados,
coherentes  e
ben
cohesionados
desde  o  punto
de  vista
comunicativo
(planificación,
organización,

 B2.9.  Empregar
estratexias  e
técnicas  axeitadas
para  producir
escritos adecuados,
coherentes  e  ben
cohesionados
desde  o  punto  de
vista  comunicativo
(planificación,
organización,
redacción  e
revisión).

LGB2.9.1.  Utiliza  distintas  técnicas  de
planificación  para  organizar  o  seu
discurso (diferentes tipos de esquemas e
mapas conceptuais).

 CCL Todo  o
curso

 Apartado «Obradoiro de literatura»
do LA

 . Recollida  e  avaliación  de
resumos  e  outros  traballos
sobre textos. 

2.9.1.  Emprega  esquemas  e
mapas  conceptuais  para
organizar os seus textos escritos.
. 

LGB2.9.2.  Utiliza o rexistro adecuado en  CCL  Todo  o  (idem) 2.9.2.  Sabe  producir  textos
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

redacción  e
revisión).

función  da  tipoloxía  textual  e  do  acto
comunicativo.

curso escritos  no  rexistro  adecuado  á
situación comunicativa. 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os 
contidos en unidades sintácticas 
consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de 
cohesión.

 CCL  Todo  o
curso

 Actividades  do  apartado
«Obradoiro  de  expresión»  do
LA.

2.9.3.  Pode  escribir  un  texto
coherente e ben cohesionado. 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas 
e as normas morfosintácticas e sérvese
das ferramentas lingüísticas ao seus 
alcance (correctores, dicionarios e 
gramáticas) para aplicalas 
correctamente.

 CCL
 CD

 Todo  o
curso

 (idem)
 Actividade  1  do  apartado

«Obradoiro  de  expresión»  do
LA.

2.9.4.1. Pode elaborar un texto 
con ortografía e morfosintaxe 
correctas. 
2.9.4.2.  Emprega  correctores  e
dicionarios para mellorar os textos
escritos. 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar
que  a  organización  dos  contidos  do
texto é correcta e que non se cometen
erros  ortográficos,  gramaticais,  de
formato ou de presentación.

 CCL  Todo  o
curso

 (idem) 2.9.5.  Esfórzase  por  mellorar  a
forma,  o  contido  e  a  corrección
dos textos escritos

 b
 e
 f
 h

 B2.10.  Utilización
das  TIC  para
corrixir  e
mellorar  a
presentación
dos  escritos,
para  difundir  os
textos  propios,
coñecer  outros
alleos  e
intercambiar
opinións.

 B2.10.  Empregar  as
TIC  para  corrixir  e
mellorar  a
presentación  dos
escritos,  para
difundir  os  textos
propios,  coñecer
outros  alleos  e
intercambiar
opinións.

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección
dos  textos:  corrector  ortográfico  do
procesador de textos, dicionarios en liña e
outras páxinas especializadas  no estudo
da lingua galega.

 CCL
 CD
 CAA

 Todo  o
curso 

 Apartado «Obradoiro de literatura»
do LA

2.10.1. Emprega as TIC para 
corrixir e mellorar a 
presentación dos textos 
escritos.

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos 
para mellorar a presentación dos seus 
escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos 
educativos, atendendo a cada unha 
das funcionalidades de cada elemento: 
encabezamento e pé de páxina, 
numeración de páxinas, índice, 
esquemas etc.

 CCL
 CD

 Todo  o
curso

 Actividades   do  apartado
«Obradoiro  de  expresión»  do
LA

2.10.2.  Emprega  as  TIC  para
corrixir  e  mellorar  a presentación
dos textos escritos.

LGB2.10.3.  Usa as TIC como  medio  de  CCL  Todo  o  Valoración  da  presentación  dun LGB2.10.3.  Manéxase  na  aula
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

divulgación  de  textos  propios,  de
coñecemento  doutros  alleos  e  de
intercambio de opinións.

 CD
 CSC

curso traballo en TIC
 Sobe á Rede o  seu currículo  ou

videocurrículo.

virtual  producindo  textos  e
autocorrixíndoos

 b
 e
 h

 B2.11.  Produción,
en  soporte
impreso  ou
dixital,  de textos
propios  da  vida
cotiá
pertencentes  ao
ámbito  laboral,
administrativo  e
comercial.

 B2.11.  Producir,
respectando  as
súas características
formais  e  de
contido,  textos
propios  da  vida
cotiá  pertencentes
a  distintos  ámbitos
tanto  en  formato
papel  como  dixital:
laborais,
administrativos  e
comerciais.

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas
características formais e de contido, e en
soporte tanto impreso como dixital, textos
propios  da  vida  cotiá  pertencentes  a
distintos ámbitos: laboral (currículo, carta
de presentación, ficha de contratación en
empresas e redes sociais de procura de
emprego),  administrativo  (carta
administrativa e solicitude ou instancia) e
comercial  (carta  comercial,  carta  de
reclamación  e  impreso  administrativo  de
reclamación).

 CCL
 CD
 CSC

Terceiro
trimestre

  Actividade 9 do «Comentario da
lectura» do LA.
 -Actividade proposta sobre o texto
na «Antoloxía» do LA.
 - Actividades  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA.
-  Actividade de resumo na ficha de
traballo 1 do TD.os e outros traballos
sobre textos. 

LGB2.11.1.  Pode  elaborar  textos
cotiás  dos  ámbitos  laboral,
administrativo  e  comercial
(currículo,  carta  de
presentación,  contrato,
solicitude,  instancia  e
reclamación)

 b
 e
 h

 B2.12.  Produción,
en  soporte
impreso  ou
dixital,  de cartas
á  dirección  e
columnas  de
opinión.

 B2.12.  Producir,  en
soporte impreso ou
dixital,  cartas  á
dirección  e
columnas  de
opinión.

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou
dixital,  cartas á dirección e columnas de
opinión.

 CCL
 CD
 CSC

Terceiro
trimestre

 Actividades  varias  en  soporte
dixital

 Subida de traballos á aula virtual

LGB2.12.1.  Pode  redactar  unha
carta á dirección e unha columna
de opinión.

 b
 e
 h

 B2.13.
Composición  en
soporte  impreso
ou  dixital  de
textos
argumentativos,
redactados  a
partir  da
información
obtida  de
distintas fontes.

 B2.13.  Producir  en
soporte impreso ou
dixital  textos
argumentativos,
redactados  a  partir
da  información
obtida  de  distintas
fontes.

LGB2.13.1.  Elabora,  en  soporte  impreso
ou  dixital,  textos  argumentativos,
redactados a partir da información obtida
de distintas fontes.

 CCL
 CD
 CSC

 Segundo
trimestre

 Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

 Exercicios do libro 
 Proba escrita

2.13.1. É quen de elaborar un 
texto argumentativo apoiándose 
en fontes informativas. 
 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou
dixital, un texto argumentativo propio a
partir  dun  tema  dado  sen
documentación previa.

 CCL
 CD

 Segundo
trimestre

 Apartado «Obradoiro de literatura»
do  LA.  Recollida  e  avaliación
de resumos e  outros  traballos
sobre textos. 

2.13.2.  É  quen  de  elaborar  un
texto argumentativo propio a partir
dun  tema  dado  sen
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

 Exercicios do libro 
Proba escrita

documentación previa. 

LGB2.13.3.  Sintetiza  a  información  e
resume  textosargumentativos  sen
repetir  nin  parafrasear  o  texto  de
partida.

 CCL
 Terceiro

trime
stre

 Segundo
trimestre

Apartado «Obradoiro de literatura»
do LA.

 Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

 Exercicios do libro 
Proba escrita

2..13.3. Pode sintetizar ou resumir
un  texto  argumentativo  sen
parafrasear o texto de partida

 d
 h

 B2.14.  Valoración
da  escritura
como  un
instrumento  de
aprendizaxe,  de
relación  social  e
enriquecemento
persoal.

 B2.14.  Valorar  a
escritura  como  un
instrumento moi útil
na  aprendizaxe,
nas  relacións
sociais  e  no
desenvolvemento
do individuo.

 LGB2.14.1.  Identifica  e  describe  os
valores  da  escritura  non  só  como
una  ferramenta  para  organizar  os
pensamentos senón tamén como un
instrumento  para  relacionarse  cos
demais  e  enriquecerse  como
persoa.

 CCL
 CSC
 CCEC

 ½ sesión  Recollida e avaliación de resumos
e outros traballos sobre textos. 

 Exercicios do libro 
 Proba escrita

LGB2.14.1.  Valora a escritura
como  ferramenta  para
organizar  o  pensamento  e
como medio de relación social
e de enriquecemento persoal 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 20 sesións

 b
 e
 l

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de
léxico  suficientemente  amplo  e  preciso,
con  incorporación  de  fraseoloxía  e  de
vocabulario temático. 

LGB3.1.1.  Recoñece,  explica  e  usa  un
léxico  amplo  e  preciso  de  diferentes
categorías gramaticais.

LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa
fraseoloxía diversa da lingua galega nas
súas producións orais e escritas.

 CCL
 CAA

Todo o curso  Actividades  do  apartado
«Vocabulario» do LA.

  Actividades do apartado «Aplica
o que sabes» do LA.

 -Actividade  complementaria
proposta na PD.

 -Actividade  de  traballo  co  léxico
na ficha de traballo  do TD.

.Actividade interactiva dos RD
Proba escrita.

3. 1. 1/3.1.2. É quen de empregar 
(oralmente e por escrito) 
fraseoloxía e léxico amplo e 
adecuado ao uso formal da 
lingua de diistintos campos.

 CCL
 CAA

 - Actividade  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA

 Actividade da ficha de traballo  do
TD de identificar e diferenciar
vogais de grao medio.

 -Actividade interactiva dos RD.

3. 1. 1/3.1.2. É quen de empregar 
(oralmente e por escrito) 
fraseoloxía e léxico amplo e 
adecuado ao uso formal da 
lingua de distintos campos
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

Proba oral e escrita

 b
 e
 l

 B3.2.
Recoñecemento
e  uso  das
formas  verbais
da lingua galega
e  das
perífrases.

B3.2. Recoñecer e usar
correctamente  as
formas  verbais  e  as
perífrases  verbais  da
lingua galega.

LGB3.2.1.  Recoñece  e  usa  correctamente
as formas verbais e as perífrases verbais da
lingua galega e distingue os diversos tipos.

 CCL
 CAA

Terceiro
trimestre

 Actividades do apartado «Estudo
da lingua» do LA.

 - Actividade  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA

 Actividade da ficha de traballo  do
TD de identificar e diferenciar
vogais de grao medio.

 -Actividade interactiva dos RD.
 Proba oral e escrita

LGB3.2.1.  Pode recoñecer e usar
correctamente as formas verbais e
as  perífrases  verbais  da  lingua
galega

 b
 e
 i

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

B3.3.  Recoñecer  e
explicar  os
procedementos  de
creación  de  palabras,
os  valores  dos
morfemas  e  as  súas
posibilidades
combinatorias  para
crear  novos  termos  e
identificar  a  súa
procedencia  grega  ou
latina.

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

 CCL
 CAA

Primeiro
trimestre

 Actividades do apartado «Estudo
da lingua» do LA.

 - Actividade  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA

 Actividade da ficha de traballo  do
TD de identificar e diferenciar
vogais de grao medio.

 -Actividade interactiva dos RD.
 Proba oral e escrita

 B3.3.  Sabe explicar, recoñecer e
valorar  os  procedementos  de
formación de palabras

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

 CCL
 CAA

 Primeiro
trimestre

 Actividades do apartado «Estudo
da lingua» do LA.

 - Actividade  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA

 Actividade da ficha de traballo  do
TD de identificar e diferenciar
vogais de grao medio.

 -Actividade interactiva dos RD.
 Proba oral e escrita

LGB3.3.2.  Pode  crear  palabras
novas utilizando prefixos e sufixos

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos
e  sufixos  e  as  súas  posibilidades
combinatorias para crear novas palabras.

 CCL Primeiro
trimestre

 Actividades do apartado «Estudo
da lingua» do LA.

 - Actividade  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA

 Actividade da ficha de traballo  do
TD de identificar e diferenciar

LGB3.3.3.  Sabe  explicar,
recoñecer  e  valorar  os
procedementos  de  formación  de
palabras
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

vogais de grao medio.
 -Actividade interactiva dos RD.
Proba oral e escrita

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou
latina de prefixos e sufixos habituais  no
uso da lingua galega.

 CCL Primeiro
trimestre

 Actividades do apartado «Estudo
da lingua» do LA.

 - Actividade  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA

 Actividade da ficha de traballo  do
TD de identificar e diferenciar
vogais de grao medio.

 -Actividade interactiva dos RD.
Proba oral e escrita

LGB3.3.4. Identifica se os prefixos
e  sufixos  habituais  na  lingua
galega  proceden  do  galega
proceden do grego ou do latín.

 a
 d
 e

 B3.4.  A  fonética  e
a  fonoloxía  do
galego,  con
especial
atención  a
posibles
interferencias
(apertura  das
vogais  de  grao
medio, o n velar
ou a entoación).

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

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente
a  fonética  da  lingua  galega,  con  especial
atención  á  entoación,  ás  vogais  de  grao
medio e ao n velar.

 CCL
 CAA

Primeiro
trimestre

 Actividades do apartado «Estudo
da lingua» do LA.

- Actividade  do apartado «Aplica
o que sabes» do LA.

 -Actividade da ficha de traballo 1
do  TD  de  identificar  e
diferenciar  vogais  de  grao
medio.

 -Actividade interactiva dos RD.
 Proba oral e escrita

 LGB3.4.1.   Esfórzase  por
usar  correctamente  a
fonética da lingua galega. 
Pode distinguir  entre vogais
medias abertas e pechadas 

 b
 e
 n
 l

 B3.5.  Uso  eficaz
dos  dicionarios
e doutras fontes
de  consulta,
tanto  en  papel
como  en
soporte
electrónico,
especialmente
sobre  cuestións
de  uso
(semántico  e

 B3.5.  Usar
eficazmente  os
dicionarios  e
outras  fontes  de
consulta, tanto en
papel  como  en
soporte
electrónico,  para
resolver  dúbidas,
para progresar na
aprendizaxe
autónoma  e  para

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, especialmente
sobre  cuestións  de  uso  (semántico  e
sintáctico)  e  de  normativa,  para  resolver
dúbidas,  e  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma e para ampliar o seu vocabulario.

 CCL
 CD

Todo o curso  Actividade 1 do «Comentario da
lectura» do LA.

 -   Actividades  do  apartado
«Vocabulario» do LA.

 -  Consulta  do  apéndice  do  LA
para realizar as actividades do
apartado  «Repaso  de
morfoloxía

LGB3.5.1.  Usa  de  forma
autónoma  o  dicionario  e  as  TIC
para  ampliar  o  vocabulario  e
resolver  dúbidas  léxicas  e
gramaticais
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

sintáctico)  e  de
normativa.

enriquecer  o
propio
vocabulario.

 b
 e

B3.6.  Aplicación  e
valoración  das
normas
ortográficas  e
morfolóxicas  da
lingua galega. 

 B3.6. Aplica e valora
as  normas
ortográficas  e
morfolóxicas  da
lingua galega.

LGB3.6.1.  Aplica correctamente as normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega
nos discursos orais e escritos.

 CCL
 CAA  Todo o curso

 Actividades do apartado «Repaso
de ortografía» do LA.

  Actividades do apartado 
«Repaso de morfoloxía» do 
LA.

 Actividade  do apartado «Aplica o
que sabes» do LA.

- Actividade da ficha de traballo  do 
TD.

-Actividade interactiva dos RD
Proba escrita.

LGB3.6.1.  Usa  de  forma
autónoma  o  dicionario  e  as  TIC
para  ampliar  o  vocabulario  e
resolver  dúbidas  léxicas  e
gramaticais 

LGB3.6.2.  Recoñece  o  valor  funcional  e
social  das  normas  ortográficas  e
morfolóxicas da lingua galega.

 CCL  Terceiro
trimestre

 3.6.2. Valora a utilidade da fala e
escrita correctas e esfórzase por
mellorar os seus discursos orais e

 e  B3.7. Análise e uso
reflexivo  da
puntuación  en
relación  coa
cohesión
sintáctica

 B3.7. Analizar e usar
correctamente  a
puntuación,  de
acordo  coa
cohesión
sintáctica.

LGB3.7.1.  Analiza  e  usa  correctamente  a
puntuación,  de  acordo  coa  cohesión
sintáctica.

 CCL Primeiro
trimestre

Proba escrita
Textos recollidos

LGB3.7.1.Puntúa   correctamente
os textos.

 b
 e

 B3.8. As principais
regras  de
combinación
impostas  polos
predicados  en
función  dos
seus
argumentos;
estruturas

 B3.8.  Recoñecer  e
usar enunciados e
oracións,
identificando  as
principais  regras
de  combinación
impostas  polo
verbos.

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica
a palabra nuclear que o organiza sintáctica
e semanticamente. 

 CCL
 CAA Primeiro

trimestre

Actividades do apartado «Estudo da
lingua» do LA.
 Actividades do apartado «Aplica o
que sabes» do LA.
 Actividades da ficha de traballo  do
TD  de  identificación  de  unidades
sintácticas
 Actividades interactivas dos RD.
 Proba escrita

3.8.1. Analiza frases identificando
o núcleo e os modificadores. 
. 
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

sintácticas  e
tipos de oración
segundo  a
natureza  do
predicado. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións, identificando o verbo e os seus
complementos.

 CCL  Segundo
trimestre

 (idem)
 Proba escrita

3.8.2. Analiza oracións, 
identificando o verbo e os seus 
complementos

LGB3.8.3.  Respecta  a  orde  correcta  dos
elementos da estrutura sintáctica galega.

 CCL  Segundo
trimestre

 (idem)
 Proba escrita

3.8.3. Produce enunciados 
sintacticamente correctos. 

LGB3.8.4.  Clasifica  oracións  segundo  a
natureza do predicado.

 CCL  Segundo
trimestre

 (idem)
 Proba escrita

SI3.8.4.  Pode  clasificar  oracións
segundo a natureza do predicado. 

LGB3.8.5.  Usa  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.

 CCL  Segundo
trimestre

 (idem)
 Proba escrita

3.8.5.  Esfórzase  por  empregar  a
terminoloxía sintáctica correcta.

 e
 h

 B3.9.
Recoñecemento
e  uso  reflexivo
dos  nexos  e
conectores
textuais  máis
comúns,  en
particular  os  de
causa  e
consecuencia,
os de condición
e hipótese e os
conclusivos,  e
mais  dos
mecanismos  de
cohesión
textual.

 B3.9.  Recoñecer,
explicar e usar os
nexos textuais  de
causa,
consecuencia,
condición,
hipótese  e  os
conclusivos,  así
como  os
mecanismos
gramaticais  e
léxicos  de
cohesión interna.

LGB3.9.1.  Recoñece,  explica  e  usa  os
nexos  textuais  de  causa,  consecuencia,
condición,  hipótese  e  os  conclusivos,  así
como os mecanismos gramaticais e léxicos
de cohesión interna. 

 CCL
 CAA

Terceiro
trimestre

 Proba escrita
 Revisión do caderno na aula
 Rúbrica dos traballos entregados

3.9.1. 1. Coñece e usa
correctamente os conectores
textuais de causa, 
consecuencia,
condición, hipótese e 
conclusión.

3.9.1.2. Aplica correctamente 
nos
textos os mecanismos
gramaticais e léxicos de 
cohesión
interna.

 e  B3.10.
Identificación da

 B3.10.  Identifica
adecuadamente

LGB3.10.1.  Identifica  a  estrutura  do  texto,
en construcións propias e alleas.

 CCL 2º trimestre  Proba escrita
 Rúbrica dos traballos entregados

3.10.1. Pode analizar a 
estrutura dun texto
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

estrutura  dun
texto,  a
construción  dos
parágrafos  e  a
vinculación  e
progresión
temáticas  en
textos  alleos  e
propios,  e
elaboración  de
textos  de
acordo  con
estes
parámetros. 

en textos alleos e
propios  a
estrutura,  a
construción  e
xustificación  dos
parágrafos,  a
vinculación  e
progresión
temáticas,  e
elabora  textos  de
acordo  con  estes
parámetros.

LGB3.10.2.  Xustifica  argumentadamente  a
división en parágrafos de textos propios e
alleos.

 CCL
 CAA  3º trimestre

 Proba escrita
 Revisión do caderno na aula
 Rúbrica dos traballos entregados

3.10.2.  Pode  analizar  a
estrutura dun texto

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática
en textos propios e alleos.

 CCL
 Todo o curso

 Proba escrita
 Revisión do caderno na aula
 Rúbrica dos traballos entregados

3.10.3. Pode identificar a
progresión temática dun texto.

LGB3.10.4.  Elabora textos cunha estrutura
apropiada,  divididos  en  parágrafos  e
empregando  os  mecanismos  de
progresión temática.

 CLL
 Todo o curso

 Proba escrita
 Revisión do caderno na aula
 Rúbrica dos traballos entregados

3.10.4. É quen de elaborar un
texto ben estruturado, 
organizado en parágrafos e 
cunha progresión temática 
correcta. 

 a
 b
 e

 B3.11.
Identificación  e
explicación  dos
trazos  que
permiten
diferenciar  e
clasificar  os
xéneros
textuais,
especialmente
os
argumentativos.

 B3.11.  Identificar  e
explicar  os trazos
que  permiten
diferenciar  e
clasificar  os
xéneros  textuais,
especialmente  os
argumentativos.

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e
os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros
textuais, especialmente nos argumentativos,
e aplícaos nas producións propias.

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega
nas producións propias, os distintos 
procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade.

 CCL  1 SESIÓN  Rúbrica dos comentarios textuais

 Rúbrica expresión escrita 
 Proba escrita

3.11.1.1. Pode identificar a
estrutura e as características 
lingüísticas dos textos 
argumentativos.

3.11.1.2. Pode producir 
correctamente un texto 
argumentativo.

 b
 e

 B3.12.  Adecuación
dos  textos  en
función  do
contexto,  do
tema  e  do  tipo
de texto. 

 B3.12.  Xustifica  a
adecuación  dos
textos,  en función
do  contexto,  do
tema e do xénero
e  elabora
producións
propias  cunha

LGB3.12.1.  Xustifica  a  adecuación  das
producións en función do contexto, do tema
e do xénero textual.

LGB3.12.2.  Elabora producións lingüísticas
cunha adecuación apropiada ao contexto,
ao tema e ao xénero textual.

 CCL
 CAA

 CCL

 1 SESIÓN
 2º trimestre

 Proba escrita
 Rúbrica expresión escrita

LGB3.12.1.   Pode  xustificar  a
adecuación dun texto.
LGB3.12.2.  Pode  producir  textos
adecuados ao contexto, ao tema e
ao xénero textual
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

adecuación
apropiada.

b
e
h

 B3.13.
Participación  en
proxectos
(elaboración  de
materiais
multimedia,
folletos,  carteis,
recensión  de
libros  e
películas,  etc.)
nos  que  se
utilicen  varias
linguas,  tanto
curriculares
como  outras
presentes  no
centro  docente,
relacionados
cos  elementos
transversais  e
nos  que  se
eviten
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais

 B3.13.  Participar  en
proxectos
(elaboración  de
materiais
multimedia,
folletos,  carteis,
recensión  de
libros  e  películas,
etc.)  nos  que  se
utilicen  varias
linguas,  tanto
curriculares  como
outras  presentes
no  centro
docente,
relacionados  cos
elementos
transversais e nos
que  se  eviten
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais

LGB3.13.1.  Participa  en  proxectos
(elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión  de  libros  e
películas, obras de teatro, etc.) nos que se
utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos
elementos  transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais  e  valora  as
competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

 CCL
 CAA

 1 SESIÓN
 2º trimestre

 Rúbrica intervención na aula

 Proba escrita

 Rúbrica expresión escrita
 Rúbrica intervención na aula

3.13.1.1. Participa en traballos 
ou proxectos que requiran a 
utilización de varias linguas.
3.13.1.2. Valora o 
plurilingüismo como fonte de 
riqueza persoal e social.

3.13.1.3. Esfórzase por evitar 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais

 B3.14.  Identificación
e  progresiva
utilización  dos
coñecementos
sobre  as  linguas
para  desenvolver
unha  competencia
comunicativa

 B3.14.  Reflexionar
sobre o sistema e
as normas de uso
das  linguas,
mediante  a
comparación  e
transformación  de
textos,

LGB3.14.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos  de  ámbito  contextual,  textual,
oracional  e  da  palabra,  desenvolvidos  no
curso  nunha  das  linguas,  para  mellorar  a
comprensión  e  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

CCL

CAA

1 SESIÓN
3º trimestre

 Exercicios LA
 Rúbrica textos escritos 
 Proba escrita

LGB3.14.1.  Recoñece  elementos
comúns nas linguas  utilizadas no
centro e emprégaos para mellorar
a súa competencia lingüística.
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

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

Bloque 4. Lingua e
sociedade.

Bloque  4.  Lingua  e
sociedade.

Lingua e sociedade Lingua e sociedade

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

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

B4.3. A lusofonía nas
linguas  do  mundo
no século XXI.

 B4.1.  Valorar  as
linguas  como
medios  de
relación
interpersoal  e  de
sinal  de
identidade  dun
pobo,  apreciar  o
plurilingüismo
como  expresión
da riqueza cultural
da humanidade  e
coñecer  e
describir  o  papel
da  lusofonía  nas
linguas do mundo
no século XXI

LGB4.1.1.  Valora a lingua como medio de
relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade  dun  pobo  e  argumenta
fundamentadamente e cun discurso propio a
súa postura.

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo,
desde a lingua propia, como expresión da
riqueza  cultural  da  humanidade  e
argumenta  cun  discurso  propio  a  súa
postura.

LGB4.1.3.  Coñece os territorios que forman
parte  da  comunidade  lusófona  e  sabe
describir  a  súa  importancia  dentro  das
linguas do mundo no século XXI.

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os
principais recursos da rede en portugués
(buscadores,  enciclopedias  e  portais  de
noticias).forman  parte  da  comunidade
lusófona  e  sabe  describir  a  súa
importancia dentro das linguas do mundo
no século XXI. 

 CCL
 CCEC

 CCL
 CCL
 CSC
 CCL
 CSC
 CD

Terceiro
trimestre

 Actividades do LA
 Apartado  «Lingua  e  sociedade»

do LA
 Proba escrita

 Actividades do LA
 Apartado  «Lingua  e  sociedade»

do LA
 Proba escrita
 Rúbrica intervención na aula

4.1.1.. Valora a lingua como medio
de relación social e como sinal de
identidade dun pobo.

LGB4.1.2.  Comprende  que  o
plurilingüismo  expresa  a  riqueza
cultural da humanidade e valora a
lingua  galega  como  unha
contribución  singular  a  esa
riqueza.
LGB4.1.3.  Pode  identificar  os
territorios  que  forman  parte  da
comunidade lusófona.
LGB4.1.4.   Describe  e  valora  a
importancia  da  comunidade
lusófona  dentro  das  linguas  do
mundo
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

 ñ
 o

 B4.4.  Situación
sociolingüística
de  Galicia.  A
presenza  da
lingua  galega
nos  principais
ámbitos  e
contextos
sociais  e
privados.
Tendencias  de
evolución.

 B4.2.  Describir  e
analizar  a
situación
sociolingüística de
Galicia atendendo
á  presenza  da
lingua galega nos
principais  ámbitos
e  contextos
sociais e privados
así  como  ás
tendencias  de
evolución.

 LGB4.2.1.  Coñece  e  describe  a
lexislación estatal e autonómica básica
en materia lingüística.

 LGB4.2.2.  Describe  acertadamente  con
criterios  sociolingüísticos  a  situación
galega actual.

 LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución
de linguas tirando conclusións nas que
incorpora  os  seus  coñecementos
sociolingüísticos.

 LGB4.2.4.  Describe  a  situación
sociolingüística de Galicia  e emprega
a terminoloxía apropiada.

 LGB4.2.5.  Analiza  as  tendencias  de
evolución da lingua galega a partir da
situación sociolingüística actual.

 CCL
 CSC

CCL
 CSC

 CCL
 CSC
 CD

CCL
CSC

 CCL
 CSC

 Terceiro
trimestre

 Apartado  «Lingua  e  sociedade»
do LA.

  Actividade  da  ficha  de  traballo
do  TD  sobre  o  papel  dos
intelectuais  no
desenvolvemento  e
dignificación  do  galego  a
comezos do século XX.

 Actividades das ficha de traballo
do TD.

 Proba escrita

4.2.1. Coñece a lexislación estatal
e  autonómica  básica  en  materia
lingüística. 
4.2..2/4.2.4.  Pode  describir  coa
terminoloxía adecuada a situación
sociolingüística de Galicia. 

4.2.3/4.4.5. Pode analizar gráficas
con datos sociolingüísticos e sacar
conclusións. 

 ñ
 o

 B4.5.  Proceso  de
normalización.
Desenvolvemen
to  de  actitudes
positivas  cara
ao  proceso  de
recuperación  do
galego,
favorecendo  o
xurdimento  de
vínculos
positivos  cara
ao  seu  uso.
Consciencia  da
necesidade  e
das
potencialidades
de
enriquecemento
persoal  e

B4.3.  Identificar  os
elementos  do
proceso
normalizador  e
adquirir  vínculos
positivos cara ao seu
uso  asumindo  a
importancia  da
contribución
individual  no
desenvolvemento  da
lingua galega.

LGB4.3.1.  Identifica  os  procedementos  de
normalización e argumenta axeitadamente a
necesidade de continuar  con este proceso
na lingua galega.
LGB4.3.2.  Distingue  normativización  e
normalización e explica axeitadamente cada
fenómeno.
LGB4.3.3.  Analiza  a  súa  propia  práctica
lingüística  e  valora  a  importancia  de
contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.
LGB.4.3.4.  Coñece  os  principais  axentes
normalizadores  en  Galicia  e  valora  a  súa
importancia.

CCL
CSC

CCL
CCEC

CCL
CCEC

CCL
CCEC

 3º trimestre  Apartado «Lingua e sociedade» 
do LA.

 Actividade da ficha de traballo 1 
do TD sobre o papel dos 
intelectuais no 
desenvolvemento e 
dignificación do galego a 
comezos do século XX.

 Actividades da ficha de traballo 2 
do TD

4.3.1.  Coñece  algunhas
iniciativas  de  normalización
lingüística e é quen de argumentar
adecuadamente  sobre  a
necesidade  do  proceso  de
normalización lingüística.

4.3.2.  Pode  diferenciar
normalización  de  normativización
e explicar en que consisten.

4.3.3.Realiza unha reflexión crítica
sobre a súa práctica lingüística e
mostra  unha  actitude  de
compromiso  como  falante,  en
relación  co  proceso  de
normalización da lingua.
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

colectivo do uso
normalizado  da
lingua  galega.
B4.3.  Identificar
os elementos do
proceso
normalizador  e
adquirir vínculos
positivos  cara
ao  seu  uso
asumindo  a
importancia  da
contribución
individual  no
desenvolvement
o  da  lingua
galega.

4.4.4.  Coñece  os  principais
axentes normalizadores en Galicia
e valora a súa importancia.

 ñ
 o

 B4.6. Evolución da
lingua  galega  e
etapas  da
historia  social
da lingua galega
desde 1916 ata
a  actualidade.
Análise  e
comprensión
das  causas  e
consecuencias
dos  feitos  máis
relevantes.

 B4.4.  Recoñecer  os
principais
elementos  de
evolución  da
lingua galega, así
como  identificar
as  causas  e
consecuencias
dos  feitos  máis
relevantes da súa
historia  social,  e
sinalar  as
distintas  etapas
desde 1916.

LGB4.4.1.  Recoñece  os  principais
elementos  da  evolución  da  lingua  galega
desde 1916 ata a actualidade.

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916 e elabora textos 
expositivos sobre as diferentes etapas.

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos 
máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde 1916.

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias 
dos feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde 1916.

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos
e información dos medios e das TIC, 

 CCL

 CCL
 CCEC

 CCL
 CCEC

CCL
CCEC

CCL
CCEC

 Todo o curso  Exercicios LA
 Recollida de traballos 
 Proba escrita

4.4.1-  Pode describir  a evolución
da lingua galega desde 1916 ata a
actualidade.
 4.4.2.  Pode  elaborar  textos
expositivos  sobre  as  diferentes
etapas  da  evolución  da  lingua
galega desde 1916.
4.4.3.  Coñece  as  causas  dos
feitos  máis  relevantes da  historia
social  da  lingua  galega  desde
1916.
4.4.4.  Pode  describir  as
consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes  da  historia  social  da
lingua galega desde 1916.
4.4.5. Pode interpretar información
gráfica  e  textual  relacionada  coa
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

relacionados coa historia social da lingua 
galega desde 1916

CD feitos  máis  relevantes da  historia
social  da  lingua  galega  desde
1916.

 ñ
 o

 B4.7.  Situación
sociolingüística
e  legal  das
linguas  de
España.

 B4.5.  Describir  a
situación
sociolingüística  e
legal  das  linguas
de España.

LGB4.5.1.  Describe  a  situación
sociolingüística  e  legal  das  linguas  de
España  e  analiza  criticamente  textos
(literarios  e  xornalísticos),  gráficos  ou
documentos audiovisuais que traten sobre a
situación  sociolingüística  do  Estado
español.

CCL
CD

Terceiro
triimestre

 Exercicios LA
 Recollida de traballos 
 Proba escrita

Observación aula

4.5.1. Pode describir e analizar 
criticamente a situación 
sociolingüística e legal das 
linguas do Estado español 

 ñ
 o B4.8.  Prexuízos

lingüísticos.

 B4.6.  Identificar  os
prexuízos
lingüísticos  e
analizar  a
situación  persoal
en relación a eles

 LGB4.6.1.  Sinala  os  prexuízos
lingüísticos  atribuíbles  a  calquera
lingua  e  especialmente  á  galega  e
rebáteos  cunha  argumentación
axeitada.

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre
as linguas, detecta os prexuízos, en caso
de os ter, e rebáteos argumentadamente.

CCL
CSC

CCL
CSC

Terceiro
trimestre

 Exercicios LA
 Recollida de traballos 
 Proba escrita
 Observación aula

4.6.1./  4.6.2.-Identifica  e  rexeita
con  argumentos  prexuízos
lingüísticos propios e alleos sobre
calquera  lingua  e  especialmente
sobre a galega.

 ñ
 o

 B4.9.
Recoñecemento
e valoración dos
principais
fenómenos  que
caracterizan  as
variedades
xeográficas,
diastráticas  e
diafásicas  da
lingua  galega  e
da  función  da
lingua  estándar.
Uso
normalizado  da
variante


B4.7.  Recoñecer  e
valorar  os  principais
fenómenos  que
caracterizan  as
variedades xeográficas,
diastráticas e diafásicas
da lingua galega e da 
función  da  lingua
estándar

 LGB4.7.1.  Recoñece  os  principais
fenómenos  que  caracterizan  as
variedades  xeográficas  da  lingua
galega.

 LGB4.7.2.  Recoñece  os  trazos  da
variedade estándar da lingua galega.

 LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como
variedade unificadora.

 LGB4.7.4.  Valora  as  variedades
xeográficas  da  lingua  galega  como
símbolo  de  riqueza  lingüística  e
cultural  e rexeita fundamentadamente
calquera  prexuízo  sobre  a  variación
diatópica.


 LGB4.7.5.  Recoñece  as  variedades

 CCL
 CSC

 CCL

 CCL

CCL
CSC 



 CCL

CSC

Primeiro  e
segundo
trimestre

 Actividades do apartado «Lingua
e sociedade» do LA.

 Actividades da ficha de traballo 1
do  TD  de  identificar
fenómenos  dialectais  e
identificar  as  zonas  de  onde
son característicos.

 Actividades da ficha de traballo 2
do TD.

 Actividades interactivas dos RD


Proba oral e escrita

4.7.1. Recoñece os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua 
galega. 
4.7.2/4.7.3. Identifica os trazos da 
variedade estándar da lingua 
galega e dálle o valor de unificar e
prestixiar a lingua. 
4.7.4. Rexeita os prexuízos sobre 
as  variedades  dialectais  e
valóraas como símbolo de riqueza
lingüística e cultura
4.7.5.  Identifica  as  variedades
diastráticas e diafásicas da lingua
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

dialectal  propia
da  zona.
Utilización  e
valoración  da
variante
estándar  da
lingua  en
situacións  de
carácter formal.

diastráticas  e  diafásicas  da  lingua
galega  e  describe  o  influxo  da
situación sociolingüística nelas.

galega 

Bloque 5. Bduc. literaria. Bloque 5. Educación literaria.  27 sesións Educación literaria.

h
l

 B5.1.  Identificación
e  comprensión
dos  distintos
períodos  e
xeracións  da
literatura galega
de  1916  ata  a
actualidade.

 B5.1.  Identificar  e
comprender  os
distintos  períodos
e  xeracións  da
literatura  galega
de  1916  ata  a
actualidade.

 LGLB5.1.1.  Identifica  os  distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

 LGLB5.1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente os distintos períodos da
literatura  galega  de  1916  ata  a
actualidade  sinalando  os  seus
principais trazos característicos.

CCL

CCL

Todo o curso  Apartado «Literatura» do LA.
 -Lectura complementaria».
  Actividades da ficha de traballo1

do  TD  -   Actividades
interactivas dos RD

 Proba escrita

5.1.1.Identifica  os  principais
períodos da historia da lit.

5.1.2.  Sinala  as  principais
características  dos  períodos  da
literatura  galega  de  1916  á
actualidade.

h
l

 B5.2.  Selección,
lectura
autónoma  e
comentario  de
obras
representativas
da  literatura
galega  de  1916
ata  a
actualidade.


B5.2.  Seleccionar,  ler
autonomamente  e
comentar  obras
representativas  da
literatura  galega  de
1916 ata a actualidade
e  relaciona  o  seu
contido  co  contexto
histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada
período.

 LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios
razoados,  obras  representativas  da
literatura  galega  de  1916  ata  a
actualidade para a súa lectura.

LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativas  da  literatura  galega
de 1916  ata  a  actualidade,  resume  o  seu
contido,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e relaciónaos co
contexto histórico, cultural e sociolingüístico
do  período  da  literatura  galega
correspondente.

LGB5.2.3.  Comenta,  de  forma  guiada  ou

 CCL

 CCL

CCL

Todo o curso Lectura dos poemas dos apartados
«Antoloxía»  e  «Comentario  de
texto».
-Actividades  sobre  os  poemas  do
apartado «Antoloxía» do LA.
Actividades  do  «Comentario  de

texto» do LA.
-Comentario do 

Texto proposto na LC.
 ---------------------

-
 Observación
 Proba escrita

5.2.1.  Le  e  comprende  textos
representativos  da  literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

5.2.2.  Pode  analizar  as
características  de  textos
representativos  da  literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

5.2.3.  Realiza  comentarios
guiados ou libres de textos
representativos  da  literatura
galega de 1916 ata a actualidade.
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

libre,  textos  de  obras  da Literatura  galega
desde  1916  ata  a  actualidade,  sinala  os
seus  trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico  do  período  da  literatura
galega correspondente

LGLB5.2.4.  Compara  textos  literarios  dun
mesmo período ou  de  diferentes  períodos
atendendo  aos  seus  principais  contidos,
sinala  os  seus  trazos  característicos
definitorios  e  pon  todo  en  relación  co
contexto histórico, cultural e sociolingüístico
do período ou períodos.

CCL

5.2.4.  Compara  textos  literarios
dun  mesmo  período  ou  de
diferentes períodos atendendo aos
seus  principais  contidos,  sinala
algúns  dos  seus  trazos
característicos  definitorios  e
normalmente pon todo en relación
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico  do  período  ou
períodos 

h
l

 B5.3.  Lecturas
expresivas  e
comprensivas,
audicións  e
lecturas
dramatizadas
de  textos
narrativos,
poéticos,
teatrais  e
ensaísticos
representativos
da  literatura
galega  de  1916
ata  a
actualidade.



B5.3.  Ler  expresiva  e
comprensivamente,
facer  audicións  e  ler
dramatizadamente
textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e
ensaísticos da literatura
galega  de  1916  ata  a
actualidade.

LGLB5.3.1.  Le  expresiva,  compresiva  e/ou
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos  da  literatura  galega  de
1916 ata a actualidade.

LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  de
audicións  de  textos  narrativos,  poéticos,
teatrais  e  ensaísticos  representativos  da
literatura galega de 1916 ata a actualidade e
escribe/debate,  argumentadamente,  sobre
os seus valores literarios.

 CCL

CCL
CD

Todo o curso
 Apartados  «Antoloxía»  e

«Comentario de texto» do LA
 Escoita  activa  dos   apartados
«Antoloxía» e do «Comentario de
texto» do LA

 Observación na aula

5.3.1.  Realiza  lecturas
comprensivas,  expresivas  e/ou
dramatizadas  de  textos  de
distintos  xéneros,  representativos
da  literatura  galega  desde  1916
ata a actualidade

. 5.3.2. Participa con proveito de 
audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade.

b
h
l

 B5.4.  Elaboración
de  traballos
individuais  e/ou
en  grupo  nos
que  se

 B5.4.  Elaborar
traballos
individuais  e/ou
en grupo nos que
se  describan  e

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou
colectivamente  nos  que  se  describen  e
analizan  textos  representativos  da
literatura  galega  de  1916  ata  a

 CCL Todo o curso  Escoita  activa  do  poema  do
apartado  «Antoloxía»  e  do
poema  do  «Comentario  de
texto» do LA.

 Recollida de comentarios 

5.4.1.Elabora comentarios guiados
pola profesora
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Temporali-
zación

Actividades aprendizaxe
------------------------------
Instrumentos avaliación

Mínimos  dos  estándares  de
aprendizaxe

describan  e
analicen  textos
literarios
representativos
da  literatura
galega  de  1916
ata  a
actualidade.

analicen  textos
representativos
da  literatura
galega  de  1916
ata a actualidade.

actualidade.

 CCL
CD

 Proba escrita

e
h
l

B5.5.  Consulta  de
fontes  de
información
variadas  e  de
recursos  das  TIC
para  a  realización
de  traballos  e  cita
axeitada destes.

 B5.5.  Consultar
fontes  de
información
variadas  e
recursos  das  TIC
para a realización
de traballos e cita
axeitada destes

LGLB5.5.1.  Consulta fontes de información
variadas  para  a  realización  de  traballos  e
cita axeitada destas.
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos

das TIC para a realización de traballos e
cita axeitada destes.

 CCL 


 CCL
CD

Todo o curso  Traballos en TIC
 Sobe  á  aula  virtual  traballos

literarios

5.5.1. Consulta  distintas fontes en
internet  para  a  elaboración  de
traballos
Emprego de algúns recursos das 
TIC para a realización de traballos
e cita axeitada destes.

H
l
n

 B5.6.  Creación  ou
recreación  de
textos  de
intención
literaria  partindo
das
características
dos  traballados
na aula co fin de
desenvolver  o
gusto  pola
escrita  e  a
capacidade  de
expresión  dos
sentimentos  e
xuízos.

B5.6.  Crear  ou recrear
textos  de  intención
literaria  partindo  das
características  dos
traballados  na  aula  co
fin  de  desenvolver  o
gusto  pola  escrita  e  a
capacidade  de
expresión  dos
sentimentos e xuízos.

 LGLB5.6.1.  Crea  ou  recrea  textos  de
intención  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula.

 LGLB5.6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola
escrita  como  instrumento  de
comunicación  capaz  de  analizar  e
regular os sentimentos e xuízos.

 CCL
 CCEC

 CCL
CCEC

Todo o curso  Actividade  do apartado «Aplica o
que sabes».

 Actividade de expresión escrita do
«Comentario da lectura» do LA.

Recollida de material

 Proba escrita

5.6.1.  Crea  textos  con  intención
literaria  recoñecendo  elementos
propios do xénero

5.6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola
escrita  como  instrumento  de
comunicación capaz de analizar e
regular os sentimentos e xuízos.
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3.3 Secuenciación dos contidos
Seguiremos o libro de texto e materiais didácticos da editorial  Anaya de  4º da ESO. Esta secuenciación pode verse sometida a cambios por razóns de diversa índole: nivel do grupo,

necesidade de reforzo en determinados contidos, actividades, etc  .  

   PRIMEIRO TRIMESTRE:   Temas 1,2,3, 4 e 5         SEGUNDO TRIMESTRE :Temas  6, 7, 8 e 9 TERCEIRO TRIMESTRE :Temas 10, 11 e 12.

3.4.- Materiais e recursos didácticos
Utilizaranse os seguintes materiais e recursos:

 O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura  de 4º ESO da Editorial Anaya ( material obrigatorio)

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura (4º ESO )

 Os  recursos  fotocopiables  da  Proposta  didáctica,  que  recollen  lecturas  complementarias;  actividades  de  reforzo  e  de  ampliación;  material  para  o  desenvolvemento  das

competencias; fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

 O  libro dixital 

 A web do profesorado

 A web do alumnado e da familia 

 Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita 

 Traballos e reforzo a través da Aula Virtual

3.5.- Avaliación

3.5.1- Avaliación inicial :

  Á hora de avaliar terase en conta o punto de partida e o nivel acadado por cada alumno ou alumna. Para dectectar os distintos niveis realizarase unha proba inicial, que consistirá en
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preguntas relativas á comprensión, expresión e ao funcionamento da lingua. Os casos que presenten un nivel inferior á media na ESO serán postos en coñecemento ao Departamento de

Orientación e desde alí deseñaranse conxuntamente co profesorado do departamento as medidas de atención oportunas. Tanto para este alumnado como para aquel que supere a media da

aula procurarase unha atención individualizada na medida en que sexa posible. Para isto serán de moita utilidade os materiais aportados pola editorial Anaya, materiais que fan fincapé naqueles

alumnos e alumnas que presentan unha maior dificultade e que serven de ampliación para o alumnado que destaca sobre a media

3.5.2- Criterios para determinar as cualificacións trimestrais

PROBAS OBXECTIVAS (orais ou escritas):  Coñecemento dos distintos aspectos da lingua e da literatura a través de probas específicas .

Farase un ou dous exames por avaliación sendo a nota final deste apartado a media das distintas probas.

70%

TRABALLO NA CASA E NA AULA E ACTITUDE CARA Á NOSA LINGUA

 Tarefas da casa:1 punto

 Resolución de exercicios na casa, síntese e produción de textos (orais ou escritos), traballos individuais ou en grupo,  exposicións, etc. O alumnado parte dunha

puntuación de 1 punto neste apartado; cada negativo por non facer os deberes penalizarase con 0,15 puntos. Poderase descontar máis dun negativo por actividades

que esixan máis esforzo (informarase o alumnado previamente).

Tarefas da aula, uso e actitude cara á nosa lingua: 1 punto

               Valorarase a participación activa na aula, traballo diario, puntual realización dos exercicios encomendados e actitude positiva cara á aprendizaxe da lingua, que
suporán o 10% da nota global de cada avaliación. 

O alumnado parte dunha puntuación de 1 punto neste apartado; non realizar as tarefas da aula, vir sen material, non empregar o galego, amosar unha actitude

negativa cara á nosa lingua, etc. comportarán unha penalización. ( 0,15 puntos).

                A profesora poderá propoñer actividades voluntarias (exercicios extras como investigación, elaboración de textos, etc.) para  compensar os negativos.

2 0%

LIBRO DE LECTURA: O libro de lectura obrigatoria avaliarase mediante unha proba oral, escrita ou un traballo. 10%

Pautas xerais de actuación:
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 A nota da avaliación será a suma dos apartados anteriores; sempre que a cualificación das probas obxectivas acade os mínimos esixidos.

 Probas obxectivas:

 Como mínimo farase unha proba escrita por avaliación, que servirá para dar conta dos contidos establecidos para esta etapa, isto é, servirá para medir os coñecementos teóricos

sobre os bloques de contido que versan sobre aspectos da programación da literatura, de lingua e sociedade e reflexión gramatical, sen esquecer o uso da lingua oral. 

 A puntuación global das probas escritas poderá verse reducida ata un máximo dun  20%, en función da construción textual, a adecuación léxico-gramatical e a corrección

ortográfica e gramatical ( ver cadro de penalizacións).

 O alumnado que non asista a algunha proba obrigatoria deberá achegar xustificante médico ou similar de carácter oficial,  en caso contrario será cualificado con 0 puntos.

 Traballo na aula e na casa.

 Non se admitirán actividades fóra do prazo indicado pola profesora sen un xustificante oficial; por tanto, serán puntuadas con 0 puntos

 A cualificación poderase reducir ata un máximo dun 20%, en función da construción textual, a adecuación léxico-gramatical e a corrección ortográfica e gramatical.

 Libro de lectura obrigatoria

A proba de lectura  poderá ser oral, escrita ou un traballo e poderase reducir ata un máximo de 20% en función da construción textual, a adecuación léxico-gramatical e a

corrección ortográfica e gramatical. Non se realizará recuperación do libro de lectura. 

 Lecturas voluntarias  

 Contemplamos a posibilidade de incrementar a nota da avaliación con lecturas opcionais en galego propostas polo profesorado. O alumnado poderá propoñer
lecturas, pero será o profesorado quen decida a idoneidade do libro.

 A puntuación de cada lectura decidiraa o profesor ou profesora dependendo da súa dificultade, sendo a puntuación máxima de cada libro 0,5p.

 A puntuación máxima neste apartado será de 1 punto. Para sumar esta puntuación cumprirá ter unha cualificación total mínima de 5 puntos na avaliación. O
profesorado decidirá como avalía a lectura, se se fai unha proba oral ou se realiza un traballo. 
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 Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un alumno ou alumna copiou, permitiu que outros copiasen o seu traballo ou participou en

calquera actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos).

 O redondeo a puntos enteiros realizarase á alza ou á baixa (ao punto inmediatamente superior ou inferior) segundo a observación do profesor/a da constancia do traballo e da actitude

diaria do alumnado. 

 O uso diario e a corrección oral da lingua,  serán avaliables por observación directa na aula, exposicións orais ou por medio doutras probas orais complementarias.

 Informarase o alumnado do criterios de cualificación, facendo especial fincapé nos matices propios da área de Lingua Galega e Literatura. 

Penalizacións a ter  en conta na avaliación:

 Penalizacións nas probas e tarefas escritas: Valorarase, alén dos contidos específicos, a comprensión do funcionamento dos mecanismos de cohesión (a deíxe, a

actualización, as referencias internas de tipo gramatical, os conectores), da adecuación, da coherencia e da gramaticalidade e a súa incorporación ás producións propias,

recoñecendo os erros e considerándoos parte do proceso de aprendizaxe.

Poderase descontar ata un máximo dun 20% da puntuación por erros relacionados cos seguintes aspectos:

 Erros graves de puntuación ou de uso de conectores

 Carencias graves na redacción

 Erros no ordenamento da información ou estruturación dos parágrafos

 Erros na ordenación lóxica das oracións 

 Erros continuados no uso das normas de ortografía

• Moi graves: solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego, como tempos compostos, mala colocación dos clíticos, etc. Descontaranse 0,2 

puntos por cada un. 

• Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y, etc.) e acentuación diacrítica. Descontaranse 0,1 puntos por cada un. 

• Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente e acentuación non diacrítica. Descontaranse 0,05 puntos por cada un. 

 Carencias graves no que se refire a unha presentación correcta da proba escrita ou tarefa (caligrafía ilexible, abuso de riscos, nome e apelidos incorrectos e

informalmente escritos, ausencia de marxes…) penalizarase con 0,2 puntos.

 Nas probas ou tarefas que non se cualifiquen sobre 10 puntos, descontarase por cada erro a penalización proporcional á puntuación total da proba
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3.5.3-Criterios para determinar a cualificación final 

.   A nota final será a media  das tres avaliacións.  O alumnado que acade unha nota media das tres avaliacións de 5 ou máis puntos terá a materia aprobada

3.5.4- Recuperacións e mellora da cualificación

As clases comprendidas entre a 3º avaliación e a avaliación final dedicaranse a actividades de repaso para o alumnado que debe recuperar algunha avaliación e actividades de repaso,

reforzo e ampliación para o alumnado coa materia aprobada.

Recuperación da materia: 

 Deberase presentar á recuperación o alumnado que non acade, como mínimo, unha cualificación de 5 puntos  na media das tres avaliacións parciais.

 O alumnado realizará a proba correspondente á avaliación ou avaliacións que teña suspensas.

 Cada proba avaliarase sobre 9 puntos e á cualificación obtida engadirase a nota acadada na lectura obrigatoria do trimestre.

 A cualificación final  será a media das tres avaliacións.

Mellora da cualificación

 O profesorado poderá propor para este alumnado probas escritas especificas sobre os contidos de reforzo e ampliación ademais dos de repaso previstos para o alumnado que debe

recuperar algunha avaliación.

 O alumnado que tiver a materia aprobada poderá subir a nota de un ou máis trimestres realizando  as probas escritas correspondentes. 

 A proba escrita específica de cada trimestre, cualificarase sobre 7 puntos. Para obter a nova cualificación de cada avaliación farase a media das cualificacións obtidas nas probas

escritas (nas da avaliación correspondente e nas realizadas para subir a nota), á que se engadirá a nota obtida nos demais apartados, seguindo os criterios de cualificación trimestral

previstos.

 Para presentarse a estas probas de mellora de cualificación é  condición indispensábel ter realizadas cun mínimo de corrección as actividades propostas polo profesorado.

Ningunha das probas da recuperación incluirá o libro de lectura.
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3.6.-Elementos transversais
A resolución pacifica de conflitos e fomento do  respecto polos dereitos humanos,  especialmente cara a aquelas persoas que mostren algún tipo de  discapacidade .  Os

obxectivos son promover actitudes críticas coa violencia e a discriminación e de fomento do respecto por todo tipo de persoas.  A realización de debates e o traballo con textos xornalísticos sobre

a actualidade e posibles feitos sucedidos no entorno escolar, protagonizados ou observados polo alumnado,  poden ser  adecuados para tratar este tema na aula.

O respecto absoluto e a non discriminación por razón de orientación sexual ou identidade de xénero. Tratarase con textos xornalísticos ou con lecturas  sobre o tema .

Algunhas das actividades que favorecen o  emprendemento son a elaboración de traballos de investigación e a participación en concursos de creación literaria propostos pola

Biblioteca, o Equipo de normalización etc.

V. .-BACHARELATO
1.- Obxectivos xerais do bacharelato 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que os facultan para

desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permiten:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos

dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos

persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non

discriminación das persoas con discapacidade.

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

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

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores    da súa evolución. Participar de forma solidaria no

desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social.
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio.

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

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

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

2.-Concreción metodolóxica
En xeral procuraremos a seguinte metodoloxía que aplicaremos na aula:

 Combinar as explicacións teóricas do profesor/a coa practica e exercicios que realicen os alumnos/as

 Procurar unha variedade de materiais que fagan atractivo o traballo e o estudo.

 Utilizar materiais auxiliares (música, xornais…) que fagan atractivo o traballo e axuden a coñecer a realidade.

 Integrar,  o uso das TIC com traballos de investigación coas TIC e na biblioteca (individuais e colectivos)

 Elaboración de resumos e esquemas.

 Debates, exposicións.

 Actividades de reforzo de lecto-escritura, expresión oral e creatividade. 

 Traballos de lectura de libros.

 Exposicións voluntarias  individuais ou grupais dun tema curricular. 

 Propostas de lecturas voluntarias. 

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; actividades de   reforzo e de  ampliación, material para o desenvolvemento das competencias; 

 libro dixital e a  web do profesorado. 

 Material  diverso,  desde fotocopias con actividades sobre os contidos traballados, material  periodístico (en formato papel ou dixital),  material  audiovisual, material  localizado na

biblioteca do Centro (Enciclopedias, dicionarios, textos literarios...).

 Textos seleccionados pola profesora para a súa lectura e análise desde diferentes perspectivas (literaria, reflexión sobre a lingua...),  textos elaborados polos propios alumnos e

alumnas, etc.

IES Macías o Namorado                                          Depto. de Lingua Galega e Literatura- Curso 2022- 2023 Páxina 69



Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

 Utilizarase a Aula Virtual do Centro para pór a disposición do alumnado material de reforzo e ampliación.

3-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º BACHARELATO
3.1. Obxectivos específicos para 2º de bacharelato. 

1. Comprender o contido e a intención comunicativa de textos orais, escritos e audiovisuais de diferente tipoloxía. 

2. Expresar por escrito e oralmente o contido dunha mensaxe axustando o discurso a diferentes situacións comunicativas (especialmente ás do ámbito académico) e 

mantendo a coherencia, a corrección gramatical, a adecuada presentación e a utilización dos principais elementos cohesivos. 

3. Desenvolver habilidades de escoita con interese e respecto. 

4. Expoñer oralmente textos de diversa tipoloxía. 

5. Usar correctamente de xeito oral e escrito a lingua galega e valorala positivamente. 

6. Planificar, realizar e corrixir as propias producións. 

7. Analizar textos de todo tipo aplicando as regras de análise textual ou comentario crítico. 

8. Identificar as clases de palabras e recoñecer e aplicar regras lingüísticas na análise morfosintáctica. 

9. Coñecer a fonética e fonoloxía do galego. 

10. Buscar e seleccionar información coa axuda das TIC. 

11. Coñecer os principais conceptos de sociolingüística. 

12. Coñecer a historia social da lingua desde 1916 ata a actualidade en todos os seus ámbitos e funcións de uso. 

13. Coñecer e valorar a existencia de estereotipos e prexuízos lingüísticos e a súa repercusión nos usos. 

14. Coñecer a historia da variedade estándar e identificar as interferencias lingüísticas e as desviacións da norma 

15. Coñecer a literatura galega desde 1916 ata a actualidade e comentar textos literarios. 

16. Ler comprensivamente, analizar e comentar textos literarios do século XX e da actualidade. 
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3.2- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave, temporalización, 
instrumentos e procedementos de avaliación, mínimos esixibles.

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar

d
e
g
h

B1.1.
Comprensión,
interpretación
e  valoración
de textos orais
e  audiovisuais
de  natureza
diversa.

B1.1.  Comprender,  interpretar  e
valorar  diferentes  tipos  de
discursos orais,  audiovisuais  e a
situación en que se desenvolven.
Captar  o  sentido  global,  a
intención do discurso, a mensaxe
e  as  súas  ideas  principais  e
secundarias.

LGB1.1.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  idea
principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal
ou  informal,  producido  na  variante  estándar  ou  en
calquera das variedades dialectais.

CCL 1.1.1. Comprende a intención 
comunicativa e identifica as ideas 
principais e secundarias de 
diferentes textos orais.

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

Todo o curso

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en
resumos, esquemas ou mapas conceptuais.

CCL I1.1.2.  Elabora  resumos,
esquemas ou mapas conceptuais
coas  ideas  principais  e
secundarias  de  diferentes  textos
orais.

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

Todo o curso

LGB1.1.3.  Interpreta,  reflexiona  e  emite  xuízos  críticos
sobre discursos orais de distinta natureza. 

CAA 1.1.3.É quen de realizar xuízos 
críticos sobre diferentes discursos
orais

Observación
sistemática: diario de 
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción
dos  alumnos:
producións  orais

Todo o curso
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

individuais ou en grupo.
Intercambios orais:
 postas en común
Proba específica

d
e
h
i

B1.2.
Comprensión
interpretación
e  valoración
de  textos
expositivos  e
argumentativo
s sobre temas
especializados
do  ámbito
educativo.

B1.2.  Comprender,  interpretar  e
valorar  textos  orais  de  carácter
expositivo e argumentativo sobre
temas  especializados
(conferencias,  clases,  charlas,
presentacións  e
videoconferencia).

LGB1.2.1.  Identifica  as  ideas  principais  e  contidos
relevantes  dunha  presentación  (charla  ou  conferencia
sobre temas especializados do ámbito educativo). 

CCL
CAA

1.2.1.  Pode  identificar  as  ideas
principais  e   os  contidos
relevantes  de  presentación,
charlas  ou  conferencias  sobre
temas  especializados  do  ámbito
académico
. 

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

Todo o curso

LGB1.2.2.  Recoñece  as  distintas  estratexias  de
organización do contido nunha exposición oral sobre un
tema especializado  propio  do ámbito  educativo  ou de
divulgación científica e cultural.

CAA 1.2.2 Sabe organizar o contido de 
exposicións orais sobre temas 
especializados propios do ámbito 
académico ou de divulgación 
científica e cultural.

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

Todo o curso

LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula
preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que
se desprenden da exposición oral.

CCL
CAA

1.2.3. Participa activamente, 
tomando  notas  e  formulando
preguntas relacionadas coas 
exposicións orais.

Observación
sistemática: diario de 
clase do profesor. 
-  Análise  de  produción
dos  alumnos:

Todo o curso
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

producións  orais
individuais 

d
e
g
h

B1.3.
Comprensión
interpretación
e  valoración
de textos orais
procedentes
dos medios de
comunicación
social
(xéneros
informativos  e
de  opinión,  e
da
publicidade).

B1.3.  Comprender,  interpretar  e
valorar textos orais xornalísticos e
publicitarios. 

LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa,
o  tema  e  a  estrutura  en  anuncios  sonoros  e/ou
audiovisuais.

CCL
CAA I1.3.1.  comprende  a  intención

comunicativa, o tema e a estrutura
en  anuncios  sonoros  e  /ou
audiovisuais

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

Todo o curso

LGB1.3.2.  Identifica  as  características  propias  dos
principais xéneros informativos e de opinión dos medios
de comunicación social.

CCL
CAA
CSC

1.3.2 Identifica as 
características  propias  dos
principais xéneros informativos e 
de  opinión  dos  medios  de
comunicación social

Observación
sistemática: diario de 
clase do profesor. 
-  Actividades  do  tema
14  relacionados  coa
linguaxe publicitaria
Proba escrita

3º trimestre

LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que
se  empregan  na  publicidade  para  convencer  os
destinatarios ou destinatarias.

CCL
CSC

113Identifica e analiza os recursos
publicitarios:

-  (esaxeracións,  xogos  de
palabras…)  empregados  en
distintas mensaxes publicitarias

Observación
sistemática: diario de 
clase do profesor. 
Actividades do tema 14
relacionados  coa
linguaxe publicitaria

3ª Trimestre

LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das
mensaxes  publicitarias  e  evita  usos  lingüísticos
discriminatorios.

CAA
CCL

Procura  textos  publicitarios
procedentes  de  distintos
medios, analiza os mecanismos

Observación
sistemática: diario de 
clase do profesor. 

3º trimestre
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

de  persuasión  empregados  e
sinala se hai manipulación

Intercambios orais:
 postas en común
Actividades do tema 14

relacionados  coa
linguaxe publicitaria

a
b
e

B1.4.
Desenvolveme
nto  das
habilidades  de
escoita  activa,
cunha actitude
de interese, de
cooperación  e
de respecto.

B1.4.  Coñecer,  usar  e  valorar  a
adecuación,  a  coherencia,  a
cohesión e a claridade expositiva,
así como as normas de cortesía,
nas  intervencións  orais  propias
da  actividade  educativa,  tanto
espontáneas como planificadas.

LGB1.4.1.  Identifica  os  recursos  que  proporcionan
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.

CCL I1.4.1. Pode identificar os recursos
que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 

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

1º  e  2º
trimestre

LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía
na comunicación oral e respecta as opinións alleas.

CSC
CAA

1.4.2.1. Escoita con interese
e respecta a opinión dos demais.
1.4.2.2. Aplica a regra das 
quendas de palabra nas 
intervencións orais.

Observación
sistemática: diario de 
clase do profesor
.Intercambios orais:
 postas en común

Todo o curso

LGB1.4.3.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a
linguaxe  corporal  adecuada  (mirada  e  posición  do
corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en
público.

CCL
CSC
CSIEE

1.4.3/1.5.4/1.5.5Exprésase
oralmente  con  corrección,
coidando  e  valorando  a
importancia  da  pronuncia,  a
entoación, as pausas, o volume, a
linguaxe   non  verbal  e  o
autocontrol das emocións.

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

Todo o curso
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

Intercambios orais:
 postas en común

d
e
g
h
i
m

B1.5.  Produción
(planificación e
execución  de
textos  orais
relacionados
con  algún
contido  do
currículo  ou
tema  de
actualidade)
adecuada  á
situación
comunicativa,
con
coherencia,
cohesión,
corrección,
coa axuda das
TIC,  así  como
de  elementos
non  verbais  e
con  control
das  emocións
ao  falar  en
público.

B1.5.  Realizar  producións  orais
planificadas,  relacionadas  con
algún  contido  do  currículo  ou
tema de actualidade adecuadas á
situación  e  á  intención
comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión, corrección,
coa axuda das TIC así como de
elementos  non  verbais  e  con
control das emocións ao falar en
público.

LGB1.5.1.  Planifica  os  seus  textos  orais  e  produce
discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados.

CAA
CCL

Selecciona  un  tema  de  interese
para  a  clase  e  planifica  unha
presentación oral de 5 minutos
tentando  responder  as
seguintes  preguntas:que  imos
contar  e  como  o  imos  contar,
asegurándonos  de  que  imos
elaborar  un  texto   adecuado,
coherente e ben cohesionado

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

Todo o curso

LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa
os borradores e esquemas.

CAA Consulta  fontes  de  información
diversas  e  revisa  borradores  e
esquemas

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

Todo o curso

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada
e con corrección gramatical,  cínguese ao tema e non
divaga.

CCL Presenta  unha  exposición  oral
ante  a  clase  ben  planificada,
cos  contidos  ben  ordenados  e
sen divagar.

-  Análise  de  produción
dos  alumnos:
producións  orais
individuais ou en grupo.
Exposición oral

Todo o curso

LGB1.5.4.  Emprega  axeitadamente  os  elementos
prosódicos  (entoación  e  pronuncia  axeitada,  pausas,
ton,  timbre  e  volume),  a  linguaxe  corporal  (mirada  e
posición do corpo) así como o autocontrol das emocións
ao falar en público.

CCL
CSC
CSIEE

Planifica  os  seus  textos  orais  e
produce   discursos  adecuados,
coherentes,  ben  cohesionados  e
gramaticalmente correctos.

Observación
sistemática: diario de 
clase  do  profesor.  -
Análise  de  produción
dos  alumnos:

Todo o curso
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

producións  orais
individuais ou en grupo.
Intercambios orais:
 postas en común
Exposición

LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases
ou  circunloquios  cando  non  encontra  a  expresión
precisa.

CCL
CSIEE

Planifica  os  seus  textos  orais  e
produce   discursos  adecuados,
coherentes,  ben  cohesionados  e
gramaticalmente correctos.

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

LGB1.5.6.  Utiliza  o  rexistro  adecuado  á  situación
comunicativa.

 CCL Planifica  os  seus  textos  orais  e
produce   discursos  adecuados,
coherentes,  ben  cohesionados  e
gramaticalmente correctos.

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

Todo o curso

LGB1.5.7.  Tenta   buscar  a  complicidade  do  público  e
demostra  seguridade  ao  responder  as  preguntas  do
auditorio.

CSIEE É quen de respnder case sempre
ao  auditoria con seguridade.

Exposición

LGB1.5.8.  Emprega  as  TIC  para  documentarse
bibliograficamente,  revisar  gramaticalmente  o  texto  e
elaborar  unha presentación  adecuada á situación  e  á

CD
CCL
CAA

.1.5.8. Usa as TIC para obter 
información, corrixir a ortografía 
e  elaborar  presentacións

Observación
sistemática: diario de 
clase do profesor. 

Todo o curso

IES Macías o Namorado                                          Depto. de Lingua Galega e Literatura- Curso 2022- 2023 Páxina 76



Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

intención  comunicativa  desexada,  con  coherencia,
cohesión e corrección.

atractivas e adecuadas á situación
comunicativa.

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

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

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

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

CCL 1.6.1. Pode producir textos orais 
espontáneos,  adecuados  á
situación  e  á  intención
comunicativa,  con  coherencia,
cohesión e corrección

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

Todo o curso

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

CCL 1.6.2.1.  Participa  oralmente  nas
clases  respectando  as  regras
morfosintácticas  e  a  fonética
propias da lingua galega.
1.6.2.2.  Exprésase con fluidez en
galego e coloca correctamente os
pronomes  átonos,  o  infinitivo
conxugado e fraseoloxía propia do
galego.

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

Todo o curso

LGB1.6.3.  Emprega nas intervencións orais espontáneas
expresións  propias  do  galego:  infinitivo  conxugado  e
fraseoloxía adecuada.

CCL 1.6.3. Esfórzase por empregar nas
intervencións orais o infinitivo 

Observación  na  aula  e
rexistro da actividade

 no  caderno  da
profesora

3º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

 Posta en común 

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

CCL 1.6.4. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e
variado.

Observación  na  aula  e
rexistro da actividade

 no  caderno  da
profesora

Posta en común

3º trimestre

e
g
h
i

B1.7.  Exposición
oral  de  textos
expositivos  e
argumentativo
s  do  ámbito
educativo e de
divulgación
científica  e
cultural.

B1.7.  Expor  oralmente,  con rigor e
claridade, un tema especializado
de textos do ámbito educativo ou
de  divulgación  científica  e
cultural.

LGB1.7.1.  Desenvolve  un  tema  do  currículo  con  rigor,
claridade e corrección gramatical e fonética.

CCL .1.7.1.  Sabe desenvolver correcta
e  adecuadamente,  con  léxico
preciso, un tema curricular

Observación  na  aula  e
rexistro da actividade

 no  caderno  da
profesora

Posta en común
Exposición

Todo o curso

LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita
o uso de coloquialismos e palabras comodín.

CCL 1.7.2. Sabe desenvolver correcta e
adecuadamente,  con  léxico
preciso, un tema curricular

Observación  na  aula  e
rexistro da actividade

 no  caderno  da
profesora

Posta en común

Todo o curso

a
b
e

B1.8.
Participación
activa  e
argumentada
en  debates
nos  que  se
expresen
opinións
acerca  dun
tema  de
actualidade.

B1.8.  Participar  activa  e
argumentadamente  en  debates
nos  que  se  expresen  opinións
acerca dun tema de actualidade.

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible
e convincente e comenta as contribucións das persoas
interlocutoras.

CCL
CAA
CSC

Participa  nun  debate  en  grupo
sobre un tema da actualidade

• Despois  de  realizar  un  texto
argumentativo  en  que  defende
unha  das  teses  propostas,
participa  nun  debate  en  que
defende  con  claridade  e  dun
xeito  convincente  os  seus
argumentos.

Observación  na  aula  e
rexistro da actividade

 no  caderno  da
profesora

Actividades do tema 11
sobre  a
argumentación

Posta en común
Exposición

Todo o curso

LGB1.8.2.  Aplica  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na
comunicación oral, respecta as quendas e as opinións

CCL
CSC

.1.8.2. Aplica a regra das quendas
de palabra nas intervencións orais;

Observación  na  aula  e
rexistro da actividade

Todo o curso
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. escoita e respecta as opinións dos
demais  e  evita  a  linguaxe
discriminatoria

no  caderno  da
profesora Intercambios
orais:
 postas en común.

a
b
c
e
m

B1.9.
Participación
en
interaccións
orais  sobre
temas  de
interese
persoal  ou
social  ou
asuntos  da
vida  cotiá,  en
diferentes
rexistros.

B1.9.  Participar  en  interaccións
sobre temas de interese persoal,
ou  social  ou  asuntos  da  vida
cotiá,  nun rexistro formal,  neutro
ou informal.

LGB1.9.1.  Desenvólvese  con  eficacia  en  situacións  que
xorden na vida diaria así  como noutras de estudo ou
traballo e participa en conversas informais.

CCL
CSC
CSIEE

1.9.1.  Participa  en  conversas
informais  e  desenvólvese
eficazmente en situacións diversas
da vida académica.

Observación

Posta en común

Todo o curso

b
d
e

B1.10. Aplicación
dos
coñecementos
gramaticais  á
avaliación  e
mellora  da
expresión  oral
e
recoñecement
o  en
exposicións
orais propias e
alleas  das

B1.10.  Aplicar  os  coñecementos
gramaticais á avaliación e mellora
da expresión oral e recoñecer, en
exposicións  orais  propias  e
alleas, as dificultades expresivas.

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as
dificultades  expresivas  (incoherencias,  repeticións,
ambigüidades,  mal  uso  dos  rexistros  pobreza  léxica,
fonética  e  entoación  inadecuada),  e  identifica
interferencias lingüísticas e desviacións da norma.

CAA
CCL

1.10.1.  É  quen  de  recoñecer
dificultades  expresivas,
interferencias  lingüísticas  e
desviacións  da  norma  en
exposicións propias e alleas.

-  Análise  de  produción
dos  alumnos:
producións  orais
individuais ou en grupo.
Posta en común
Proba escrita

Primeiro
trimestre 

Todo o curso

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar
de xeito autónomo.

CAA 1.10.2. Intenta mellorar 
demostrando autonomía e esforzo

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

Todo o curso
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

dificultades
expresivas.

 postas en común

e B1.11.
Participación
nas
producións
orais  cunha
fonética  e
prosodia
correcta,
valoración
desta
pronuncia  e
actitude  crítica
ante  os
prexuízos  que
se  poidan
asociar a ela. 

B1.11.  Participar  oralmente  cunha
fonética  e  prosodia  correcta,
valorar esta pronuncia e amosar
unha  actitude  crítica  ante  os
prexuízos que se poidan asociar
a ela.

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega
correcta,  identifica  os  erros  na  produción  oral  allea  e
produce  discursos  orais  que  respectan  as  regras
prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

CCL
CAA

1.11.1Le  adecuadamente  unha
serie  de  oracións,  prestando
atención  á  pronuncia  dos
segmentos  en  que  se  poden
producir erros (grupos gn, grafía
de x…).

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

Temas 1 e 2
Proba escrita

1ºtrimestre

LGB1.11.2.  Recoñece  e  rexeita  argumentadamente  os
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da
lingua galega.

CCL
CSC

1.11.2.  É  quen  de  rexeitar
argumentadamente  prexuízos
asociados  á  pronuncia  da  lingua
galega.

-  Análise  de  produción
dos  alumnos:
producións  orais
individuais  ou  en
grupo.
Intercambios orais:
 postas en común
 Exercicios Tema 3 
Proba escrita

1ºtrimestre

LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e
asúmea como a variedade habitual do seu contexto.

CCL
CSC

1.11.3. Usa, se a posúe, a variante
dialectal propia

Observación na aula
Análise  da  produción

oral

3º trimestre

                                                                                   Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

b
d
f

B2.1.Comprensión e
produción  de
textos  propios

B2.1.  Aplicar  estratexias  e
coñecementos  lingüísticos,
sociolingüísticos  e

LGB2.1.1.  Sintetiza  as  ideas  fundamentais  do  texto  en
resumos, esquemas e mapas conceptuais.

CCL
CCA

2.1.1Aprecia  cando  unha  materia
está ben resumida.

Realiza o resumo do contido dun

Actividades de síntese 1º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

h dos  ámbitos
educativo,
xornalístico,
profesional  e
empresarial  con
axuda  de
estratexias  e
coñecementos
lingüísticos,
sociolingüísticos
e pragmáticos.

pragmáticos para interpretar e
producir  textos  propios  dos
ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional  e
empresarial.

texto.
Fai   iun   resumo  de  diferentes

posturas sobre un debate
Sintetiza  as  ideas  principais  dun

texto Proba escrita

LGB2.1.2.  Interpreta  o  sentido  global  e  identifica  a
intención comunicativa do emisor en textos expositivos e
argumentativos de distintos ámbitos.

CCL Fai  un  comentario  dun  texto  de
opinión.
Recoñece  nun  texto  a  súa
intencionalidade  política  e
comunicativa.

Interpreta  o  sentido  global
de dous artigos xornalísticos
sobre temas de actualidade,
dos  que  terá  unha  opinión
acorde  coa  expresada  nun
texto  e  contraria  á
manifestada  no  outro.
Elabora  unha  valoración
persoal  sobre  os  asuntos
tratados.

Elaboración  de
comentarios.
Proba escrita

1º trimestre

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias
e  sintetiza  o  contido  de  textos  expositivos  e
argumentativos de distintos ámbitos.

CCL Identifica  as  ideas  principais  dos
textos  expositivos  e
argumentativos

Actividades  de
síntese

Proba escrita

1º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

Avaliación da produción

Observación

LGB2.1.4.  Utiliza  recursos  bibliográficos,  audiovisuais  e
dixitais  para  facilitar  a  comprensión  dun  texto  e
complementar as súas producións.

CCL
CD

CAA

2.1.4.  Emprega a  biblioteca  e  as  TIC
para mellorar a comprensión dos textos
e  complementar  os  seus  traballos
escritos 

Proba escrita
Exposición. 1º trimestre

b
f
h

B2.2.  Planificación,
produción  e
revisión de textos
de  distintos
ámbitos
adecuados,
coherentes e ben
cohesionados;
axustados  ás
normas
morfolóxicas  e
gramaticais e ben
presentados.

B2.2.  Planificar,  producir  e
revisar  textos  de  distintos
ámbitos  de  uso adecuados  á
situación  e  á  intención
comunicativa, con coherencia,
cohesión,  corrección
gramatical e boa presentación.

LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde
predefinida e revisa o proceso de escritura para mellorar
a produción final.

CCL 2.2.1.  Planifica  e  revisa  os  seus
traballos  esforzándose  por
melloralos.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do material
do alumnado.

1º trimestre

LGB2.2.2.  Produce  textos  propios  de  distintos  ámbitos
usando o rexistro adecuado, organizando os enunciados
en secuencias lineais e ben cohesionadas.

CCL
CSC

2.2.2.  Produce  textos  coherentes
a partir dunha serie de enunciados

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades  do
material  do
alumnado

Proba escrita

1º trimestre

b
d
f
h

B2.3.  Produción  de
traballos
educativos
individuais  e  en
grupo  sobre
temas  polémicos
do currículo ou da
actualidade
social, científica e

B2.3.  Realizar  traballos
educativos  individuais  ou  en
grupo  sobre  temas
controvertidos do currículo ou
de  actualidade  social,
científica ou cultural.

LGB2.3.1.  Desenvolve  un  tema  do  currículo  con  rigor,
claridade e corrección gramatical.

CCL 2.3.1/2.3.3. Pode desenvolver un
tema  curricular  con  claridade,
rigor,  léxico preciso e corrección
gramatical. 
. 

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades  do
material  do
alumnado

Proba escrita

1º trimestre

LGB2.3.2.  Adecúa  a  súa  expresión  ás  condicións  da
situación  comunicativa  (tema,  destinatario,  ámbito
discursivo  e  xénero  textual)  e  emprega  os  recursos

CCL 2.3.2. Pode usar correctamente o
rexistro  formal  e  adecuarse  á
situación comunicativa

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

cultural. expresivos propios do rexistro formal. Proba escrita

LGB2.3.3.  Emprega  léxico  preciso  e  evita  o  uso  de
coloquialismos ou palabras comodín.

CCL 2.3.3Emprega  un  léxico  preciso
nas  respostas  de  tipo
académico  á  preguntas
relativas á contidos da materia.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Proba escrita

2ºtrimestre

LGB2.3.4.  Organiza  os  contidos  dos  seus  traballos  en
función duns obxectivos fixados previamente, contrasta
posturas  enfrontadas  e  defende  a  súa  opinión  con
argumentos.

CCL

CSC
2.3.4.  Planifica  os  seus  traballos,
contrasta  posturas  enfrontadas  e
defende con argumentos a súa opinión.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Proba escrita

d
f
h

B2.4.  Análise  e
comentario  de
textos expositivos
e  argumentativos
propios  dos
ámbitos
educativo,
xornalístico,
profesional  e
empresarial.

B2.4. Analizar e comentar textos
argumentativos  e  expositivos
propios  dos  ámbitos
educativo,  xornalístico,
profesional e empresarial.

LGB2.4.1.  Describe  os  trazos  morfosintácticos,  léxico-
semánticos e pragmático-textuais de textos expositivos
e argumentativos.

CCL 2.4.1. Coñece as característica
fundamentais dos textos
expositivos e argumentativos

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula
Proba escrita

2º trimestre

LGB2.4.2.  Recoñece  e  explica  a  función  no  texto  dos
distintos  procedementos  de  cita:  estilo  directo,  estilo
indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta.

CCL 2.4.2.  Pode  recoñecer  distintos
procedementos de cita nun texto:
estilo directo, estilo indirecto, estilo
indirecto libre e cita encuberta. 

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula
Proba escrita

2º trimestre

b
e
f
h

B2.5.  Busca  e
selección  de
información
procedente  de
fontes
bibliográficas  e
dixitais e posterior

B2.5.  Extraer  información  de
fontes  bibliográficas  e  dixitais
e utilizar  as TIC ao longo de
todo  o  proceso  de  escritura,
desde  a  planificación,
organización  e  produción  do
texto  á  súa  revisión  e

LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e
dixitais  e compila  os datos máis  relevantes en fichas-
resumo.

CCL
CD
CAA

2.5.1Procura  información  sobre
persoas sobranceiras das distintas
etapas da literatura do séculos XX
e XXI
.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula
Proba escrita
Proba oral

1º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

organización  e
revisión  das
producións  cos
recursos  que
ofrecen as TIC.

corrección final. LGB2.5.2.  Respecta  as  normas  de  presentación  dos
traballos  escritos,  a  organización  en  epígrafes,
procedementos  de  cita,  notas  a  pé  de  páxina,
bibliografía.

CCL
CD

2.5.2.  Presenta  adecuadamente
os  seus  traballos  escritos  (ben
organizados, con citas, notas a pé
de páxina e bibliografía 

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula
Proba escrita

LGB2.5.3.  Utiliza  procesadores  de  texto  e  correctores
ortográficos para mellorar a presentación e evitar erros
ortográficos e tipográficos.

CCL
CD

2.5.3.  Emprega  procesadores  de
texto  e  correctores  ortográficos
para  mellorar  e  revisar  os  seus
escritos. 

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula

1º trimestre

b
f
h

B2.6. Descrición das
propiedades  do
texto  e  análise,
nas  producións
propias  e  alleas,
dos
procedementos
lingüísticos
básicos  de
adecuación,
coherencia  e
cohesión.

B2.6.  Describir  as  propiedades
do  texto  e  analizar  os
procedementos  lingüísticos
básicos  de  adecuación,
coherencia  e  cohesión  nas
producións propias e alleas.

LGB2.6.1.  Recoñece,  describe  e  utiliza  recursos  de
cohesión gramaticais e léxico-semánticos.

CCL
CAA

2.6.1.Recoñece  os  mecanismos
que  melloran  a  comprensión
léxica  dos textos.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula

1º trimestre

LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas
manifestacións lingüísticas.

CCL
CAA

2.6.2.Identifica e pode usar
distintos rexistros.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do material
do alumnado

Valoración  do  traballo
na aula

2º trimestre

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

e B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do
galego e das transformacións fonéticas que se
dan nas palabras ao longo da cadea falada.

B3.1. Definir e identificar os fonemas da
lingua  galega  e  recoñecer  a
importancia  e  o  valor  das  normas
fonéticas como medio para facilitar a
comunicación eficaz.

LGB3.1.1.  Define  e
identifica  os
fonemas vocálicos
e  consonánticos
da lingua galega.

CCL
CAA
CCEC

3.1.1. Pode definir e identificar 
os fonemas vocálicos e 
consonánticos  da  lingua

galega.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula

1º trimestre
Todo o curso
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

Proba oral
Proba escrita

LGB3.1.2.  Valora  as
normas  fonéticas
como  medio  para
facilitar  a
comunicación
eficaz.

CCL
CCEC

3.1.2. Valora a pronuncia 
correcta dos fonemas como 
medio para 
facilitar a comunicación eficaz.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula
Proba oral
Proba escrita

1º trimestre
Todo o curso

d
e

B3.2. Coñecemento e explicación das variedades
dialectais de Galicia.

B3.2. Coñecer as variedades dialectais,
recoñecer  e  explicar  os  seus  trazos
característicos  en  manifestacións
orais  e  escritas  e  valorar  a
diversidade lingüística como parte do
patrimonio cultural.

LGB3.2.1. Explica as
principais
variedades
dialectais e valora
a  diversidade
lingüística  como
parte  de  noso
patrimonio
cultural.

CCL
CCEC

3.2.1.1. Pode recoñecer e 
explicar as principais 
variedades dialectais da lingua 
galega.
3.2.1.2. Valora a diversidade
dialectal como parte do noso
patrimonio cultural.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula
Proba escrita

3º trimestre

e B3.3.  Análise e explicación do léxico e dos seus
procedementos de formación.

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de
formación  das  palabras  e  aplicar  os
coñecementos  adquiridos  para  a
mellora,  comprensión  e
enriquecemento  do  vocabulario
activo.

LGB3.3.1. Explica os
procedementos de
formación  das
palabras. 

CCL
CAA

 3.3.1. Coñece e explica os
procedementos de formación 
das palabras.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula
Proba oral
Proba escrita

2º trimestre

LGB3.3.2.  Recoñece
e explica  os tipos
de  morfemas  así
como  a  análise

CAA 3.3.2/3.3.3. Identifica os tipos 
de morfemas e sabe analizar a
estrutura morfolóxica das

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

2º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

morfolóxica. palabras. na aula
Proba oral
Proba escrita

LGB3.3.3.
Recoñece, analiza
e  explica  a
estrutura
morfolóxica.

CAA Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na  aula.  Proba
escrita

Proba escrita

2º trimestre

e B3.4.  Observación,  reflexión  e  explicación  das
unidades e funcións sintácticas.

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as
distintas  unidades  e  función
sintácticas e aplicar os coñecementos
sobre análise sintáctica na produción
de textos.

LGB3.4.1.  Recoñece
as  diferentes
estruturas
sintácticas, explica
as  relacións  que
se  establecen  e
emprega  a
terminoloxía
axeitada.

CAA 3.4.1. Analiza correctamente
frases e oracións

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula

Proba escrita

Todo o curso

e B3.5.  Reflexión  e  explicación  das  relacións  e
unidades semánticas.

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións
e unidades semánticas.

LGB3.5.1.  Identifica
e  explica  as
relacións  e
unidades
semánticas.

CCL
CAA

Pode identificar e explicar as 
relacións e unidades 
semánticas.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula

Proba escrita

3º trimestre

b
e
h

B3.6.  Participación  en  proxectos  (elaboración  de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros  e  películas,  etc.)  nos que se utilicen
varias  linguas,  tanto  curriculares  como  outras
presentes no centro docente, relacionados cos

B3.6.  Participar  en  proxectos
(elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e
películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen
varias  linguas,  tanto  curriculares

LGB3.6.1.
Participa  en

proxectos
(elaboración  de
materiais

CCL
CAA
CD

3.6.1.1. Participa en proxectos
transversais que requiran 
utilizar varias linguas.

3.6.1.2 Evita estereotipos

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula

Todo o curso
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

elementos  transversais  e  nos  que  se  eviten
estereotipos lingüísticos ou culturais.

como  outras  presentes  no  centro
docente,  relacionados cos elementos
transversais  e  nos  que  se  eviten
estereotipos lingüísticos ou culturais.

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

lingüísticos ou culturais e 
valora a competencia 
plurilingüe.

Valoración  traballo
cooperativo

b
e

B3.7.  Identificación  e  progresiva  utilización  dos
coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver  unha  competencia  comunicativa
integrada.

B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as
normas de uso das linguas, mediante
a  comparación  e  transformación  de
textos,  enunciados  e  palabras,  e
utilizar  estes  coñecementos  para
solucionar problemas de comprensión
e para a produción de textos.

LGB3.7.  Utiliza  os
coñecementos
lingüísticos  de
ámbito  contextual,
textual,  oracional
e  da  palabra,
desenvolvidos  no
curso  nunha  das
linguas,  para
mellorar  a
comprensión  e
produción  dos
textos  traballados
en  calquera  das

CCL
CAA

3.7.1.  Recoñece  elementos
comúns  nas  linguas  empregadas
no centro e utilízaos para mellorar
a súa competencia lingüística. 

Observación na aula Todo o curso
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

outras.

Bloque 4. Lingua e sociedade

p B4.1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa
repercusión nos usos. 

B4.2. Elaboración de traballos individuais e/ou en
grupo  nos  que  se  describan  e  analicen
cuestións sociolingüísticas.

B4.1.  Recoñecer  os  estereotipos  e
prexuízos  lingüísticos,  determinar  a
súa repercusión nos usos e elaborar
traballos  individuais  e/ou  en  grupo
nos  que  se  describan  e  analicen
cuestións sociolingüísticas.

LGB4.1.1.  Recoñece
os  estereotipos  e
prexuízos
lingüísticos  e
determina  a  súa
repercusión  nos
usos. 

CCL
CSC

Recoñece  e  explica  os
estereotipos  e  prexuízos
lingüísticos.

-Proba oral
-Proba escrita
Observación

1º Trimestre

LGB4.1.2.  Elabora
traballos de xeito
individual e/ou en
grupo nos que se
describen  e
analizan
cuestións
sociolingüísticas.

CCL
CSC

Elabora traballos sinxelos nos que
analiza  e  describe  cuestións
sociolingüísticas

Traballo  en  grupo
recabando
información  sobre
certas  problemática
sociolingüísticas

Exercicios MA
Proba oral 
Proba escrita

2º trimestre

h
p

B4.3.  Construción da variante estándar da lingua
galega. 

B4.4. Interferencias lingüísticas: castelanismos.

B4.2.  Describir  e  interpretar  o  proceso
de  construción  da  variante  estándar
da  lingua  galega,  recoñecer  as
interferencias  lingüísticas  no  galego
con  especial  atención  aos
castelanismos  e  desenvolver  un
discurso  propio  libre  destes
elementos.

LGB4.2.1.  Describe
e  interpreta  o
proceso  de
construción  da
variante  estándar
da lingua galega.

CCL  Pode  describir  o  proceso  de
construción  da  variante  estándar
da lingua galega . 

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do material
do alumnado

Valoración  do  traballo
na aula

Proba escrita

Terceiro
trimestre

LGB4.2.2.  Recoñece
as  interferencias
lingüísticas  no
galego,  con

CCL
CCEC 4.2.2. Identifica e clasifica os tipos

de interferencias

Actividades do MA

Proba escrita

1º  e  2º
trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

especial  atención
aos castelanismos
e  desenvolve  un
discurso  propio
libre  destes
elementos.

p B4.5.  Historia da  lingua:  galego moderno (desde
1916  ata  1978);  contexto  histórico  e  cultural;
situación  sociolingüística  e  características
lingüísticas.

B4.3.  Distinguir  as  características
lingüísticas  fundamentais  do  galego
moderno  desde  1916  ata  1978,
describir o seu contexto e identificalo
en textos.

LGB4.3.1.  Distingue
as  características
lingüísticas
fundamentais  do
galego  moderno
(desde  1916  ata
1978).

CCL Identifica  as  principais
características  lingüísticas  do
galego desde 1916 ata 1978

.

Actividades do MA
Proba escrita

1º  e  2º
trimestre

LGB4.3.2.  Describe
o  contexto
histórico e cultural
do  galego
moderno  (desde
1916  ata  1978),
así  como  a  súa
situación
sociolingüística.

CCL
CSC

Coñece  as  principais
características sociolingüísticas do
galego desde 1916.

Actividades do MA

Proba escrita

2º trimestre

LGB4.3.3.  Diferencia
e  describe  as
etapas  que
podemos
establecer  entre
1916  e  1978
desde o punto de

CCL Diferencia  as  distintas  etapas
polas que pasou a lingua desde
o punto de vista sociolingüístico
desde 1916 ata 1978

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA
Valoración  do  traballo

na aula

Proba escrita

1º  e  2º
trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

vista
sociolingüístico.

LGB4.3.4.  Analiza  a
importancia  da
etapa  1916-1978
no
desenvolvemento
posterior  da
lingua.

CCL
CSC

4.3.4  Coñece  os  principais
axentes  normalizadores  en
Galicia  e  valora  a  súa
importancia. 

Actividades do MA
Proba escrita
Valoración  da

participación  nos
debates

2º trimestre

LGB4.3.5.  Identifica
o galego moderno
(desde  1916  ata
1978)  en
documentos  non
literarios  e
literarios.

CCL Identifica  algunhas  características
do  galego  moderno  en
documentos  non  literarios  e
literarios.

Actividades do MA

Proba escrita

2º trimestre

p B4.6.  Historia da  lingua:  galego moderno (desde
1978  ata  a  actualidade);  contexto  histórico  e
cultural;  situación  sociolingüística;  situación
legal e características lingüísticas.

B4.4.  Distinguir  as  características
lingüísticas  fundamentais  do  galego
moderno  desde  1978  ata  a
actualidade  e  identificalo  en  textos,
describir o seu contexto e a situación
legal,  recoñecelo  como  unha  lingua
en vías  de  normalización  e  elaborar
traballos sobre a historia da lingua.

LGB4.4.1.  Distingue
as  características
lingüísticas
fundamentais  do
galego  moderno
(desde 1978 ata a
actualidade).

CCL 4.4.1.  Recoñece  os  principais
elementos da evolución da lingua
galega  desde  1916  ata  a
actualidade. 

Valoración  da
participación  nos
debates  Actividades
do MA

Proba escrita

3º trimestre

LGB4.4.2.  Describe
o  contexto
histórico e cultural
do  galego
moderno  desde
1978  ata  a

CCL
CSC

4.4.2  Recoñece  os
acontecementos  relevantes  da
historia  social  da  lingua  galega
desde 1978 ata a actualidade.

Actividades do MA

Proba escrita
Valoración  da

participación  nos
debates

3º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

actualidade,  así
como  a  súa
situación
sociolingüística.

LGB4.4.3.  Analiza  a
importancia  da
etapa desde 1978
ata  a  actualidade
no
desenvolvemento
do galego.

CCL
CSC

4.4.3.  Identifica  as  causas  dos
feitos  máis  relevantes  da
historia social  da lingua galega
desde 1916.

 Actividades do MA
Valoración  da
participación  nos
debates.
Proba escrita

3º trimestre

LGB4.4.4.  Recoñece
o  galego  como
unha  lingua  en
vías  de
normalización  e
sinala  as  súas
fortalezas  e
debilidades.

CCL
CSC

4.4.4Recoñece o galego como
unha lingua en vía de
normalización.

Actividades  de
expresión escrita

 Actividades do MA

Proba escrita

LGB4.4.5.  Sinala  as
principais
características
lingüísticas  en
documentos  non
literarios  e
literarios  desde
1978  ata  a
actualidade.

CCL 4.4.5.  Interpreta  gráficos,  táboas,
textos e información dos medios
e  das  TIC,  relacionados  coa
historia social  da lingua galega
desde 1916

-Procura  na  biblioteca
e/ou  internet  de
información  para
ampliar  os
coñecementos  sobre
a  historia  social  da
lingua

3º trimestre

p B4.7.  Elaboración  dunha  descrición  esquemática B4.5.  Elaborar  unha  descrición LGB4.5.1.  Distingue CCL LGB4.5.1.  Distingue  as Realización  dun 3º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

na  que  se  detallen  as  diferentes  etapas  da
historia  da  lingua  galega  e  as  súas  principais
características.

esquemática  na  que  se  detallen  as
diferentes etapas da historia da lingua
galega  e  as  súas  principais
características.

as  características
lingüísticas
fundamentais  do
galego  moderno
(desde  1916  ata
1978). 

LGB4.5.2.  Describe
o contexto histórico e
cultural  do  galego
moderno  (desde
1916  ata  1978),  así
como a súa situación
sociolingüística. 

LGB4.5.3.  Diferencia
e describe as etapas
que  podemos
establecer  entre
1916 e 1978 desde o
punto  de  vista
sociolingüístico.

 LGB4.5.4. Analiza a
importancia da etapa
1916-1978  no
desenvolvemento
posterior da lingua. 

características  lingüísticas
fundamentais  do galego moderno
(desde 1916 ata 1978). 

LGB4.5.2.  Describe  o  contexto
histórico  e  cultural  do  galego
moderno (desde  1916 ata  1978),
así  como  a  súa  situación
sociolingüística.

 LGB4.5.3.  Diferencia  e  describe
as  etapas  que  podemos
establecer  entre  1916  e  1978
desde  o  punto  de  vista
sociolingüístico.

 LGB4.5.4.  Analiza  a importancia
da  etapa  1916-1978  no
desenvolvemento  posterior  da
lingua. 

esquema  coas
etapas  da  historia
social  da  lingua
galega  desde  1916
ata a actualidade.

Actividades do MA

Proba escrita

2º trimestre

Todo o curso

Todo o curso

p B4.8. A evolución da conciencia lingüística. B4.6.  Analizar  e interpretar a evolución
da  conciencia  lingüística  na  historia
da lingua galega.

LGB4.6.1.  Analiza  e
interpreta  a
evolución  da
conciencia
lingüística  na
historia  da  lingua

CCL
CSC

4.6.4.  Comprende  que  a  lingua
galega  non  está  normalizada  e
pode  e  describir  as  súas
debilidades e fortalezas 

Observación debate na
aula
Proba escrita
Textos propios

3º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

galega.

                                    Bloque 5. Educación literaria  

e
n

B5.1. Literatura galega de 1916 a 1936:
Poesía:  autores/as  de  Vangarda  e  outros/as

autores/as.
Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós

(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.
Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas

e Grupo Nós.

B5.1.  Identificar,  analizar  e  describir  a
literatura galega de 1916 a 1936:
Poesía:  autores/as  de  Vangarda  e

outros/as autores/as.
Prosa: autores/as das Irmandades, o

Grupo  Nós  (narrativa  e  ensaio)  e
outros/as autores/as.

Teatro:  autores/as  das  Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós.

LGB5.1.1.  Identifica,
analiza e describe
a  poesía  galega
de  1916  a  1936:
autores/as  de
Vangarda  e
outros/as
autores/as.

CCL 5.5.1. Identifica, analiza e describe
a  poesía  galega  de  1975  ata  a
actualidade:  temas,  xéneros  e
subxéneros,  e  estéticas  dos/das
principais autores/as dos 80, os 90
e o novo século.

Rúbrica  comentario  de
texto

Proba escrita

Primeiro
trimestre

LGB5.1.2.  Identifica,
analiza e describe
a prosa galega de
1916  a  1936:
autores/as  das
Irmandades,  o
Grupo  Nós
(narrativa  e
ensaio)  e
outros/as
autores/as.

5.1.2. Identifica, analiza e describe
a prosa galega de 1916 a 1936:
autores/as  das  Irmandades,  o
Grupo Nós (narrativa e ensaio)
e outros/as autores/as. 

Proba escrita
Rúbrica  comentario  de

texto
Rexistro  do  traballo  na

aula

Primeiro
trimestre

LGB5.1.3.  Identifica,
analiza e describe
o teatro galego de
1916  a  1936:
autores/as  das
Irmandades,
Vangardas  e
Grupo Nós.

CCL 5.1.3. Identifica, analiza e describe
o teatro galego de 1916 a 1936:
autores/as  das  Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós. 

Proba escrita
Proba oral 
Rúbrica de aprendizaxe

literaria

1º trimestre
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Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

e
d
n

B5.2. Lectura e comentario de textos significativos
da  literatura  galega  de  1916  a  1936,
identificación das súas características temáticas
e formais e relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico  e  mais  o  xénero  ao  que
pertencen.

B5.2.  Ler  e  comentar  textos
significativos  da  literatura  galega  de
1916  a  1936,  identificar  as  súas
características temáticas e formais e
poñelas  en  relación  co  contexto
sociohistórico  e  sociolingüístico  e
mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.2.1.  Le  e
comenta  textos
representativos da
poesía  galega  de
1916  a  1936,
caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

CCL .5.2.1.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  poesía
galega  de  1916  a  1936,
caracterízaos  formal,  estrutural
e  tematicamente  e  ponos  en
relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita

1ºtrimestre

LGB5.2.2.  Le  e
comenta  textos
representativos da
prosa  galega  de
1916  a  1936,
caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

CCL 5.2.2.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  prosa  galega
de  1916  a  1936,  caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente
e  ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico. 

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

1º trimestre

LGB5.2.3.  Le  e
comenta  textos
representativos do
teatro  galego  de
1916  a  1936,
caracterízaos

CCL 5.2.3.  Le  e  comenta  textos
representativos  do  teatro  galego
de  1916  a  1936,  caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente
e  ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e 

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica dun comentario
de texto

2º trimestre
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

sociolingüístico. Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

Proba escrita

e
n

B5.3. Literatura galega entre 1936 e 1975:
Poesía: produción bélica e autores/as do exilio.

A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace
e a Xeración das Festas Minervais.

Prosa: produción bélica e autores/as do exilio.
Os  renovadores  da  prosa:  Ánxel  Fole,
Eduardo  Blanco-Amor,  Álvaro  Cunqueiro  e
Xosé Neira Vilas.  A Nova Narrativa Galega.
Autores/as dos primeiros 70.

Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o
Grupo de Ribadavia.

B5.3.  Identificar,  analizar  e  describir  a
literatura galega entre 1936 e 1975:
Poesía: produción bélica e autores/as

do  exilio.  A  Xeración  de  1936,  a
Promoción de Enlace e a Xeración
das Festas Minervais.

Prosa: produción bélica e autores/as
do exilio. Os renovadores da prosa:
Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor,
Álvaro  Cunqueiro  e  Xosé  Neira
Vilas.  A  Nova  Narrativa  Galega.
Autores/as dos primeiros 70.

Teatro: o teatro do exilio, a Xeración
dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

LGB5.3.1.  Identifica,
analiza e describe
a  poesía  galega
entre  1936  e
1975:  produción
bélica  e
autores/as  do
exilio,  a  Xeración
de  1936,  a
Promoción  de
Enlace  e  a
Xeración  das
Festas Minervais.

CCL .  LGB5.3.1.  Identifica,  analiza  e
describe a poesía galega entre
1936 e 1975: produción bélica e
autores/as do exilio, a Xeración
de  1936,  a  Promoción  de
Enlace e a Xeración das Festas
Minervais.

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica  exp.  oral  e
coñecemento   do
tema 

Proba escrita
Proba oral 
Rúbrica de aprendizaxe

literaria

2º trimestre

LGB5.3.2.  Identifica,
analiza e describe
a  prosa  galega
entre  1936  e
1975:  produción
bélica  e  os
autores  do  exilio,
os renovadores da
prosa (Ánxel Fole,
Eduardo  Blanco-
Amor,  Álvaro

CCL .  LGB5.3.2.  Identifica,  analiza  e
describe  a  prosa  galega  entre
1936 e 1975: produción bélica e
os  autores  do  exilio,  os
renovadores  da  prosa  (Ánxel
Fole,  Eduardo  Blanco-Amor,
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira
Vilas)  así  como  A  Nova
Narrativa  Galega  e  autores/as
dos primeiros 70. 

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

                    Rúbrica
de  aprendizaxes  de

literatura

2º trimestre
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

Cunqueiro e Xosé
Neira  Vilas)  así
como  A  Nova
Narrativa  Galega
e  autores/as  dos
primeiros 70.

LGB5.3.3.  Identifica,
analiza e describe
o  teatro  galego
entre  1936  e
1975:  teatro  do
exilio,  a  Xeración
dos 50 e o Grupo
de Ribadavia.

CCL .  LGB5.3.3.  Identifica,  analiza  e
describe  o  teatro  galego  entre
1936 e 1975: teatro do exilio, a
Xeración dos 50 e o Grupo de
Ribadavia. 

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula  

2º trimestre

e
d
n

B5.4. Lectura e comentario de textos significativos
da  literatura  galega  de  1936  a  1975,
identificación das súas características temáticas
e formais e relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico  e  mais  o  xénero  ao  que
pertencen.

B5.4.  Ler  e  comentar  textos
significativos  da  literatura  galega  de
1936  a  1975,  identificar  as  súas
características temáticas e formais e
poñelas  en  relación  co  contexto
sociohistórico  e  sociolingüístico  e
mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.4.1.  Le  e
comenta  textos
representativos da
poesía  galega  de
1936  a  1975,
caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

CCL 5.4.1.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  poesía  galega
de  1936  a  1975,  caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente
e  ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

. 

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

2º trimestre

LGB5.4.2.  Le  e
comenta  textos
representativos da

CCL 5.4.2.  Le  e  comenta  textos
representativos da prosa galega
de 1936 a 1975,  caracterízaos

Actividades  de
educación literaria do
MA

2º trimestre
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

prosa  galega  de
1936  a  1975,
caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

formal,  estrutural  e
tematicamente  e  ponos  en
relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico.

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

LGB5.4.3.  Le  e
comenta  textos
representativos do
teatro  galego  de
1936  a  1975,
caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

CCL
5.4.3.  Le  e  comenta  textos

representativos do teatro galego
de 1936 a 1975,  caracterízaos
formal,  estrutural  e
tematicamente  e  ponos  en
relación  co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico. 

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

2º trimestre

e
n

B5.5. Literatura galega de 1975 ata a actualidade:
Poesía:  temas,  xéneros  e  subxéneros,  e

estéticas  dos/das  principais  autores/as  dos
80, os 90 e o novo século.

Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e
o novo século.

Teatro:  temas,  xéneros  e  subxéneros,  e
estéticas  dos/das  principais  autores/as  dos

B5.5.  Identificar,  analizar  e  describir  a
literatura  galega  de  1975  ata  a
actualidade:
Poesía:  temas,  xéneros  e

subxéneros,  e  estéticas  dos/das
principais autores/as dos 80, os 90
e o novo século.

Prosa: temas, xéneros e subxéneros,
e  estéticas  dos/das  principais

LGB5.5.1.  Identifica,
analiza e describe
a  poesía  galega
de  1975  ata  a
actualidade:
temas,  xéneros  e
subxéneros,  e
estéticas  dos/das
principais

CCL 5.5.1. Identifica, analiza e describe
a poesía galega de 1975 ata a
actualidade:  temas,  xéneros  e
subxéneros, e estéticas dos/das
principais autores/as dos 80, os
90 e o novo século. 

Proba escrita
3ºtrimestre
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

80, os 90 e o novo século. autores/as dos 80, os 90 e o novo
século.

Teatro: temas, xéneros e subxéneros,
e  estéticas  dos/das  principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo
século.

autores/as dos 80,
os  90  e  o  novo
século.

. 

LGB5.5.2.  Identifica,
analiza e describe
a prosa galega de
1975  ata  a
actualidade:
temas,  xéneros  e
subxéneros,  e
estéticas  dos/das
principais
autores/as dos 80,
os  90  e  o  novo
século.

CCL .5.5.2.  Identifica,  analiza  e
describe  a  prosa  galega  de
1975 ata a actualidade: temas,
xéneros  e  subxéneros,  e
estéticas  dos/das  principais
autores/as  dos  80,  os  90  e  o
novo século. 

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

3ºtrimestre

LGB5.5.3.  Identifica,
analiza e describe
o teatro galego de
1975  ata  a
actualidade:
temas,  xéneros  e
subxéneros,  e
estéticas  dos/das
principais
autores/as dos 80,
os  90  e  o  novo
século.

CCL 5.5.3. Identifica, analiza e describe
o teatro galego de 1975 ata a
actualidade:  temas,  xéneros  e
subxéneros, e estéticas dos/das
principais autores/as dos 80, os
90 e o novo século. 

Actividades  de
educación literaria do
MA

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

3ºtrimestre

e
d

B5.6. Lectura e comentario de textos significativos
da  literatura  galega  de  1975  á  actualidade,

B5.6.  Ler  e  comentar  textos
significativos  da  literatura  galega  de

LGB5.6.1.  Le  e
comenta  textos

CCL 5.6.1.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  poesía  galega

Actividades  de
educación literaria do

3ºtrimestre
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

n identificación das súas características temáticas
e formais e relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico  e  mais  o  xénero  ao  que
pertencen.

1975 á actualidade identificar as súas
características temáticas e formais e
poñelas  en  relación  co  contexto
sociohistórico  e  sociolingüístico  e
mais o xénero ao que pertencen.

representativos da
poesía  galega  de
1975  á
actualidade,
caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

de  1975  á  actualidade,
caracterízaos  formal,  estrutural  e
tematicamente  e  ponos  en
relación co contexto sociohistórico
e sociolingüístico. 

 

MA
Rúbrica dun comentario

de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

LGB5.6.2.  Le  e
comenta  textos
representativos da
prosa  galega  de
1975  á
actualidade,
caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

CCL 5.6.2.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  prosa  galega
de  1975  á  actualidade,
caracterízaos  formal,  estrutural  e
tematicamente  e  ponos  en
relación co contexto sociohistórico
e  sociolingüístico. 

Actividades  de
educación literaria do
Material  do
alumnado

Rúbrica dun comentario
de texto

Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

3ºtrimestre

LGB5.6.3.  Le  e
comenta  textos
representativos do
teatro  galego  de
1975  ata  a
actualidade,

CCL 5.6.3.  Le  e  comenta  textos
representativos  do  teatro  galego
de  1975  ata  a  actualidade,
caracterízaos  formal,  estrutural  e
tematicamente  e  ponos  en
relación co contexto sociohistórico

Actividades  de
educación literaria do
material  do
alumnado

Rúbrica dun comentario
de texto

3ºtrimestre
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxec
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci
as
clave

Mínimos dos estándares Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación 

Tempo-
ralización 

caracterízaos
formal, estrutural e
tematicamente  e
ponos en relación
co  contexto
sociohistórico  e
sociolingüístico.

e sociolingüístico
Proba escrita
Observación  e

intervención na aula

e
n

B5.7.  Análise  e  comentario,  a  través  de  probas
escritas ou traballos, cando menos dunha obra
completa  de  cada  un  dos  períodos  literarios
referidos.

B5.7.  Analizar  e comentar,  a través de
probas  escritas  ou  traballos,  cando
menos unha obra completa  de cada
un dos períodos literarios referidos.

LGB5.7.1.  Analiza  e
comenta,  a través
de probas escritas
ou  traballos,
cando  menos
unha  obra
completa de  cada
un  dos  períodos
literarios referidos.

CCL 5.7.1. Analiza e comenta, a través
de probas escritas ou traballos,
cando  menos  unha  obra
completa  de  cada  un  dos
períodos literarios referidos. 

Actividades
relacionadas  coa
obra

Proba escrita ou oral

Todo o curso

3.3.- Secuenciación dos contidos:
PRIMEIRO TRIMESTRE

 Unidades do libro de Santillana : unidade 1, 2 e 3 (agás os contidos de sintaxe),

unidade 4 (agás a estrutura da palabra), unidade 5 (agás o léxico galego), unidade

6 (agás os contidos de sintaxe e o apartado de literatura.

 Apartado de literatura da unidade 7.

 Repaso  de  lingua:  ortografía,  acentuación,  o  substantivo,  o  adxectivo  e  os

determinantes.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Unidades 7, 8, 9 , 10 e 11 do libro de Santillana

 Repaso  de lingua:  os  pronomes persoais  e  o

verbo

 Repaso de ortografía.

 Lexicoloxía

 Traballo  da síntese comentarios e elaboración

TERCEIRO TRIMESTRE

 Unidades  12,  13  e  14  do  libro  de

Santillana

 Repaso de lingua de todo o curso

 Repaso de ortografía.

 Traballo  da  síntese  comentarios  e

elaboración de textos propios.
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 Traballo da síntese comentarios e elaboración de textos propios. As definicións. de textos propios.

 Elaboración de probas semellantes ás da ABAU

 Elaboración de probas semellantes ás da

ABAU.

3.4- Materiais e recursos didácticos
Utilizaranse os seguintes materiais e recursos:

 O libro do alumnado ( só recomendado) para a área de Lingua Galega e Literatura 2º bacharelato da editorial Santillana.

 Selección de material facilitado pola profesora, ben en fotocopias ou na aula virtual do Centro 

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura  de Santillana

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; actividades de   reforzo e de  ampliación, material para o desenvolvemento das competencias; 

 A web do alumnado e da familia. 

 Recursos da Aula virtual

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Páxina da CIUG

3.5. Avaliación

 3.5.1 Avaliación inicial           

 Realizarase unha proba inicial para coñecer o nivel e as dificultades de cada alumno ou alumna; a proba constará de cuestións relativas á comprensión, expresión e ao funcionamento

da lingua. 

Tanto para este alumnado como para aquel que supere a media da aula recibirá unha atención individualizada na medida en que sexa posible. Para isto serán de moita utilidade os

materiais achegados pola editorial Santillana, materiais que fan fincapé naqueles alumnos e alumnas que presentan unha maior dificultade e que serven de ampliación para aquel alumnado que

destaca sobre a media..

Proporcionarase materia de reforzo, especialmente a través da aula virtual e do libro de texto.
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O alumnado con necesidades específicas  terá unha adaptación destes instrumentos conforme as súas necesidades. Basicamente esta adaptación consistirá en dispor de máis

tempo para o exame, pois  na medida do posible, os exames terán o formato das probas de ABAU. 

3.5.2. Criterios para determinar as avaliacións trimestrais  

PROBA ESCRITA E ORAL

Coñecemento dos distintos aspectos da lingua e da literatura a través de probas específicas. Se for posible, realizaranse dúas probas organizadas por

bloques de contidos:

 Unha proba na que se avaliará o bloque de Funcionamento da lingua e o bloque Comunicación escrita.  

 Unha proba na que se avaliarán os bloques de Lingua e sociedade e Educación literaria. 

Cada un destes bloques avaliarase independentemente do xeito seguinte:

Funcionamento da lingua: 2 puntos. Nota mínima: 0,8p. ( 40%)

Comunicación escrita: 4 puntos. Nota mínima: 1,6p. ( 40 %)

Lingua e sociedade : 2 puntos  Nota mínima: 0,8p. ( 40%)

Educación literaria: 2 puntos Nota mínima: 0,8p. ( 40%)

A nota das probas escritas sería a suma da cualificación acadada en cada bloque.   Se nunha avaliación se realizara máis dunha proba sobre o mesmo 
bloque, a nota de cada bloque sería a media das acadadas nas distintas probas. No caso de que se realizarse nunha avaliación  un só exame  de todos
os bloques, manteríase a puntuación independente de cada apartado.

Aprobará a materia o alumnado que acade un 5 como mínimo na suma das cualificacións de todos os bloques

De non acadar a nota mínima nalgún dos bloques, a avaliación considerarase suspensa, a cualificación final da avaliación será como máximo un
CATRO . No caso dos bloques Funcionamento da lingua e Comunicación escrita non se fará recuperación; considerarase recuperado  se se
aproba na avaliación seguinte.  No caso dos bloques  Lingua e sociedade e Educación literaria farase recuperación no mes de maio.

   

   80%

TEXTOS (orais e escritos): síntese, produción e comentarios de textos, comentarios de textos, traballos monográficos  individuais ou en grupo, etc.    10%
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LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA: avaliarase mediante unha proba oral ou escrita.   10%

TAREFAS DA AULA E DA CASA: cada vez que o alumno/a non realice as tarefas sinaladas  pola profesora, baixarase a nota 0,15 puntos, ata un máximo de 0,5p.

A profesora poderá propoñer actividades voluntarias para compensar os negativos, a puntuación de cada unha dependerá da complexidade da mesma.

USO DIARIO DA LINGUA. Avaliarase, por observación directa na aula e actividades orais o uso diario da lingua e a súa corrección oral. Esta avaliación, no caso

de ser deficiente supoñerá un desconto de ata un 10% da nota global de cada avaliación.  

 

Unha vez iniciado o exame (da proba extraordinaria, ou de calquera outra na que exista saída gradual do alumnado, sen ter que esperar á finalización do tempo de exame) o alumnado só poderá

acceder á aula de exame para a súa realización ata 15 minutos despois de iniciado este (de forma paralela, o alumnado deberá permanecer na aula como mínimo 15 minutos desde o inicio da

proba

 Pautas xerais de actuación:

 A nota de cada avaliación obterase sumando a nota obtida en todos os apartados anteriores unha vez que acade un 5 nas probas escritas. De non acadar esta nota non se sumarán os

demais apartados e a cualificación da avaliación será de un 4 como máximo.

 Realizaranse un mínimo tres probas escritas ao longo do curso, unha por cada avaliación.

 Valorarase na proba escrita, alén dos contidos específicos, a corrección lingüística, a comprensión do funcionamento dos mecanismos de cohesión (a deíxe, a actualización, as

referencias internas de tipo gramatical, os conectores), da adecuación e da gramaticalidade e a súa incorporación ás producións propias, recoñecendo os erros e considerándoos parte

do proceso de aprendizaxe. Seguiranse as pautas sinaladas pola CIUG para a corrección das probas de da ABAU.

 Os erros relativos á corrección lingüística poderán descontar até un máximo dun 20 % da cualificación da proba. O cálculo levarase a cabo segundo as directrices da CIUG.

 O alumnado que non asista a unha proba ou non entregue actividades na data sinalada, deberá achegar xustificante médico ou similar de carácter oficial, non considerándose válido o

realizado simplemente polos pais ou titores; en caso contrario aplicarase unha cualificación de 0 puntos 

 Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un alumno copiou, permitiu que outros copiasen o seu traballo ou participou en calquera

actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos).
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 O redondeo a puntos enteiros realizarase á alza ou á baixa (ao punto inmediatamente superior ou inferior) segundo a observación do profesor/a da constancia do traballo e da actitude

diaria do alumnado. 

3.5.3. Criterios para determinar a cualificación final 

A nota final será a media  das tres avaliacións ( sempre que todas teñan unha cualificación mínima de 5 puntos) . Considerarase aprobada a materia cando a cualificación sexa

como mínimo 5 de puntos. 

3.5.4,  Recuperación

 Deberase presentar á recuperación o alumnado que non acade un 5 como media das tres avaliacións.

 Esta proba realizarase en  xuño coas pautas seguintes:

 Alumnado cunha avaliación suspensa: examinarase da parte suspensa e aplicaranse os mesmos criterios que na avaliación.

 Alumnado con máis dunha avaliación suspensa: realizarase unha proba escrita global da materia a final de curso. A proba cualificarase con 9 puntos e sumarase a nota

obtida nas probas dos libros de lectura (media dos tres libros obrigatorios). Considerarase que a materia está aprobada  cando a cualificación total sexa como mínimo de 5

puntos.

 Estableceremos por cada avaliación dúas cualificacións diferenciadas en relación aos contidos: por una banda aplicaremos o criterio de  avaliación continua na parte

relativa á lingua e outro distinto na parte correspondente á literatura e sociolingüística. O alumnado que aprobase a parte de lingua na terceira avaliación non terá que

recuperar o exames de lingua que tivese suspensos das avaliacións anteriores. 

 En relación á proba extraordinaria de xullo, só se terá en conta a cualificación da proba, avaliarase TODA a materia e considerarase aprobado cando a cualificación sexa como

mínimo de 5 puntos. 

 Ningunha das probas da recuperación incluirá o libro de lectura.
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3.6.-Elementos transversais
 Como elementos implícitos ao desenvolvemento da actividade docente da materia de Lingua e literatura están a comprensión lectora e a expresión oral e escrita. Trataranse ademais, a

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse.

 Fomentarase 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 condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Do mesmo xeito, promoverase 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,  a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade.. Evitaranse 

os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.

 Tamén se fomentarán 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.

VI. -ACTIVIDADES SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Ao comezo de curso informarase o alumnado coa materia pendente sobre o sistema de recuperación, sobre a materia que se avaliará en cada proba e sobre as datas nas que se

realizarán. A información dos exames e da materia de cada un deles será exposta na aula virtual. O profesorado que na aula teña alumnado coa materia pendente resolverá as dúbidas que lle

xurdan con relación ao currículo do ano anterior e fará un especial seguimento achegándolles o material que fose necesario para a recuperación.

Realizaranse dous exames: un en xaneiro e outro en abril. Haberá unha proba final para o alumnado que teña algún exame suspenso (examinarase só da proba suspensa).

O alumnado que cursa 2º   ou 3º de ESO   coa materia pendente e que aprobe a 1º avaliación de Lingua Galega no seu curso actual,  non terá que facer o exame de xaneiro da materia

pendente; considerarase superada esa proba ( cunha cualificación de 5 puntos). De non aprobar a 1º avaliación, terá que facer o exame de xaneiro da materia pendente.

Se aprobase a 2º avaliación do seu curso de referencia, considerarase superado  o 2º exame de pendentes ( cunha cualificación de 5 puntos),e polo tanto non terá que facer esa proba.

Se suspende a 2º avaliación do curso de referencia, deberá realizar o exame de abril. No mes de maio ou xuño haberá un exame final para recuperar as probas que non estean superadas.

O alumnado de    4º de ESO   coa materia pendente de terceiro deberá realizar a proba de xaneiro na que se avaliarán os contidos de EDUCACIÓN LITERARIA e de LINGUA E

SOCIEDADE. Se aproba a 1º e a 2º avaliación de Lingua Galega en 4º de ESO,  non terá que facer a 2º proba, que se considerará superada cunha cualificación de 5 puntos. Se tiver algunha

avaliación suspensa deberá realizar a 2º proba de pendentes. No mes de maio ou xuño haberá un exame final para recuperar as probas que non estean superadas.
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Queda a criterio do profesor/a a posibilidade de substituír o exame escrito polo traballo de reforzo se o alumno/a  avanza adecuadamente na materia e se ese profesor ou profesora

imparte docencia a ese alumno/a.

Para   bacharelato  , na proba de xaneiro avaliaranse os contidos de  Historia da literatura e Historia da lingua; na proba de abril avaliaranse os temas de gramática e de tipoloxía textual.

Todo o alumnado debe superar a 1º proba, porén, non terá que realizar a 2º proba de pendentes se tiver aprobadas as dúas primeiras avaliacións de Lingua galega de 2º de Bacharelato; neste

caso considerase que a proba está superada cunha cualificación de 5 puntos. Se tiver suspensa a 1º ou a 2º avaliación de 2º curso, deberá realizar tamén a 2º proba da materia pendente.

  No mes de maio haberá un exame final para recuperar as probas que non estean superadas.

VII- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Os/as alumnos/as son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, coñecementos previos, experiencias, etc. Todo iso sitúa ao profesorado na necesidade de educar en e 

para a diversidade. Coa avaliación inicial detectaranse as dificultades que o alumnado presente e a diversidade do grupo. Adoptaranse as medidas indicadas polo Departamento de Orientación 

que nos aportara a información necesaria e o material para dar un tratamento especializado ao alumnado que presente dificultades maiores ou ben que teña unhas capacidades superiores á 

media.

En función das diferentes necesidades educativas do noso alumnado, encontramos diferentes niveis de atención á diversidade:

 As actividades de reforzo e ampliación, coas que se atende de xeito máis completo tanto ao alumnado con desfase curricular como ao máis adiantado. Son as máis xerais e as

que cada profesor/a debe ir desenvolvendo no día a día, en función das particularidades do alumnado de cada grupo. Utilizaranse tanto os recursos propios do libro de texto do

alumnado coma os dos materiais complementarios, sempre ligados todos eles a cada unidade do libro de texto. 

Na  ESO utilizaremos o material aportado pola editorial Anaya que consiste en:

- Fichas de reforzo e ampliación en Tratamento da diversidade.

- Fichas de comprensión lectora e comentario en Lecturas complementarias.

- Prácticas de competencias en Diagnóstico.

As adaptacións curriculares para alumnado con dificultades segundo se detecten, que o profesorado afectado elaborará en colaboración co Departamento de Orientación.

Grupos de reforzo para o alumnado que necesita mellorar competencia comunicativa e con desfase curricular. No curso 2020-2021 temos un grupo de reforzo en lingua galega para o alumnado

de 1º ESO.

Para o alumnado con TDH seguiremos o protocolo  e as directrices marcada polo Departamento de Orientación e adoptaranse pautas comas as seguintes:

IES Macías o Namorado                                          Depto. de Lingua Galega e Literatura- Curso 2022- 2023 Páxina 106



Programacio	 n dida	 ctica de Lingua e Literatura galegas
Estratexias expositivas: A memoria de traballo do alumnado con TDAH pode presentar algunhas dificultades: capacidade limitada, pola cantidade de información que pode reter 

simultaneamente, e escasa duración temporal na que se pode manter. Para compensar esta carencia, á hora de explicar, o profesorado debe ter en conta as seguintes estratexias: 

- Situar o/a alumno/a cerca do profesor. 

- Antes de empezar, asegurarse de que atende. 

- Sentar ao lado de compañeiros que sexan modelos apropiados. 

- Expresarse utilizando frases curtas, claras e determinantes. 

- Focalizar a atención nos conceptos “clave”. 

- Evitar chamarlle a atención diante de toda a clase. 

- Buscar os puntos fortes e momentos de brillantez do/a alumno/a, implicalo/a promovendo a súa participación con preguntas sinxelas. 

- Esixirlle mantemento de orde no pupitre e material escolar. 

- Manter entrevistas frecuentes coa familia para seguir a evolución. 

Deberes e traballos 

- Animar e axudar o alumnado a utilizar axenda. 

- Dividir as actividades longas en varias actividades curtas. Fragmentar a tarefa. 

- Buscar a calidade das tarefas máis que a cantidade. 

- Ser flexible nos prazos de entrega. 

- Valorar o esforzo e traballo diario. 

- Non pasar a unha tarefa nova sen que remate a anterior. 

Exames e probas de avaliación 

Os alumnos con TDAH presentan unhas serie de dificultades respecto aos seus compañeiros na realización de exames e probas de avaliación, non sería xusto avalialos de igual xeito que ao 

resto. Aconséllanse unha serie de pautas: 

- Utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación. 

- Dividir polo menos en dúas sesións os exames. 

- Deixar máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividilas polo menos en dúas sesión, e ser flexibles na súa duración. 

- Que os exames escritos sexan curtos e con preguntas breves, pechadas, claras e con vocabulario sinxelo. 

-  Pactar a fórmula máis idónea para realizar os exames (orais ou utilizando o ordenador), debido ás dificultades de escritura dalgún alumnado con TDAH. 

- Co texto escrito dos exames, salientar as partes máis importantes de cada cuestión e, no caso de preguntas complexas, diferenciar ben cada tarefa. 
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- Deixar suficiente espazo entre as preguntas, e supervisar a súa comprensión e execución. 

- Pedir que revisen os traballos e os exames antes de entregalos

VIII.-PARTICIPACIÓN NO PROXECTO LECTOR 
O obxectivo central do Plan Lector na  ESO na materia de Lingua Galega é a de contribuír ao desenvolvemento da autonomía do noso estudantado para que adquiran os métodos e

medios que lle permitiran desenvolver a sua comprensión lectora, procesar información en calquera soporte, construír textos e comunicar resultados; en definitiva, xestionar a súa lectura persoal

ata convertela nunha actividade permanente.

Dende o departamento de Lingua Galega, constatamos unha vez máis que o alumnado non está o suficientemente motivado para o goce da lectura. Observamos que para mozos e

mozas o feito de ler  constitúe un traballo,  unha tarefa,  polo cal reciben unha cualificación. Querendo desterrar esta idea acordamos preparar unha serie de estratexias que axudarán a

desenvolver accións en beneficio do Plan lector coa finalidade de inculcar hábitos de lectura.

Este curso  planificaremos o traballo do seguinte xeito:

 Realizaremos unha selección de libros de literatura xuvenil en función das idades e intereses do noso alumnado. Prevalecerán sempre aqueles títulos nos que se fomenten valores

como o compañeirismo, a amizade, respecto, igualdade …

 Proporanse en todos os cursos listaxes de libros voluntarios que subirán a cualificación da avaliación, para animar á lectura

 O departamento de Lingua Galega colabora co Grupo Dinamizador da Biblioteca de Centro (do que forma parte o profesor Xesús López. 

 Revisarase O PLC, pero non foi posíbel para a data de entrega desta PD.

Lecturas propostas para  cada curso: As lecturas seleccionadas como obrigatorias ou voluntarias iranse decidindo ao longo do curso tendo en conta as propostas das distintas editoriais. As

listaxes recolleranse nas actas de departamento.
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IX.-PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO
Elaborouse o Proxecto Lingüístico de Centro para mellorar a competencia comunicativa do alumnado, a través da acción coordinada de todos os membros da comunidade educativa.

Dentro desta coordinación, seguindo o Decreto 86/2015, Cap. I 27.5, todos os departamentos de linguas do Centro acordaron seguir unha pautas comúns nos seguintes aspectos: 

1. METODOLOXÍA :

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 dedicación 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. 

METODOLOXÍA TIL NO IES MACÍAS O NAMORADO 

A lingua apréndese non só 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 e 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.  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.

2. FOMENTO DO USO DAS TIC:

 Aplicación do Plan TIC/ITI. lncluír nas tarefas cuestións que reforcen os contidos TIC/ITI. 
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 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.

3. PAUTAS PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS E DE EXAMES : facilitarse ao alumnado esta información publicándoa na aula virtual.

4. TERMINOLOXÍA:

Coa finalidade de unificar a terminoloxía lingüística en lingua galega e castelá tómanse como comúns para todos os cursos de ESO  e Bacharelato os seguintes termos: 

          a) MORFOLOXÍA 

Determinantes 

Clase de palabra: Artigo determinado, artigo indeterminado, demostrativo (agás o neutro), posesivo, indefinidos (agás nada, ninguén, algo e alguén) e numerais.  

Función: Determinante (Det) 

Teranse en conta as particularidades en cada lingua. 

Pronomes 

Tipos ou clases: Persoais (átonos e tónicos), demostrativos, posesivos, indefinidos e numerais. 

Funcións: 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). 

Valores de “se” (Elaborarase un esquema cos valores propios en cada lingua.)

1.- Variante 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
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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. (Só 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. 

Nexos 

Coordinantes (conxuncións e locucións conxuntivas) e subordinantes (conxuncións subordinantes, pronomes e determinantes relativos e interrogativos, adverbios 

relativos e interrogativos). 

Locucións: conxuntivas, prepositivas, verbais e adverbiais.

 b) SINTAXE 

Sistema gráfico de descrición sintáctica 

Árbore gráfica: oración, os seus constituíntes inmediatos (Suxeito e Predicado); funcións do predicado, sintagmas, elementos do sintagma e clases de palabra. (Para

3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato. En 1º e 2º da ESO, os contidos explicaranse mediante o sistema de caixas co fin de facilitar a súa comprensión). 

Sintagma: SN (Sintagma nominal); SAdx (Sintagma adxectivo o adxectival); SAdv (Sintagma adverbial); SPrep (Sintagma preposicional); SV (Sintagma verbal). 

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) 
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CD: Complemento Directo 

CI: Complemento Indirecto 

ATRIB: Atributo 

CC: Complemento Circunstancial (de tempo, modo...) 

Ptvo: Complemento Predicativo 

CAx: Complemento Axente

CRéx: Complemento de Réxime 

A oración 

a) Segundo o número de Núcleos de Predicado: simples e compostas. 

b) Segundo a estrutura: Unimembres e bimembres. 

 Unimembres: tradicionalmente chamadas oracións impersoais. 

 Bimembres; 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 impersoais 

 Verbos de fenómeno meteorolóxico 

 Forma impersoal do verbo haber; incluídas 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.
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Clasificación da oración composta 

 Compostas Coordinadas  : Copulativa, Adversativa  e Disxuntiva (distributiva) 

 Compostas subordinadas   :   Substantivas , Adxectivas , Adverbiais. 

  Tipos de subordinas  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.

5. 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. Ambos os dous, reforzarán os contidos aquí recollidos. 

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 
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 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). 

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 
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 Tipoloxía textual literaria (interpretación e creación) no que respecta a: Lírica (Castelán) 

 Métrica e recursos estilísticos. 

 Tipoloxía 

   Épica: (Galego) 

  Características 

Tipoloxía 

Descrición 

Dramática (Castelán) 

 •  Características 

Cómic / banda deseñada (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.

6- REPARTICIÓN DOS CONTIDOS: os departamentos de Lingua Galega e Lingua Castelá fixan a repartición de contidos para evitar repiticións.
LINGUA GALEGA LINGUA CASTELÁ

1º DE ESO

Morfoloxía: determinante, pronome, adverbios, preposición e conxunción. 

O verbo. 

Ortografía. 

Vocabulario. 

Tipos de textos: narrativo e descritivo. 

A síntese de textos: resumo e esquema 

Morfoloxía: Palabra, substantivo e adxectivo. 

O verbo. 

Sintaxe: Enunciado e oración. Predicado. Funcións. 

Ortografía. 
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Os xéneros literarios: Narrativo e poético. 

Sociolingüística. Diversidade lingüística. 

A síntese de textos: resumo e esquema. 

Vocabulario. 

Tipos de textos: expositivo, periodísticos e dialóxicos. 

Os xéneros literarios: Teatro. 

2º DE ESO

A síntese de textos: resumo e esquema. 

Morfoloxía: determinante, pronome, adverbios, preposición e conxunción. 

O verbo. 

Ortografía. 

Vocabulario. 

Tipos de textos: narrativo e descritivo. 

Os xéneros literarios: Narrativo e poético. 

Sociolingüística. Diversidade lingüística. 

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 ESO

Morfoloxía ( os tipos de palabras) 

A síntese de textos: resumo e esquema 

Tipos de textos: narrativo, dialogado e argumentativo 

Historia da lingua 

Palabras cultas e patrimoniais 

Literatura 

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 DE ESO

Literatura Literatura 
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Sintaxe : particularidades propias do galego 

Os cambios semánticos 

Sociolingüística 

Ortografía

A tipoloxía textual: Textos narrativos, prescritivos e argumentativos

O comentario literario

Sintaxe 

Os tipos de palabras 

A formación das palabras 

Ortografía 

A tipoloxía textual: o texto descritivo 

O comentario literario. 

1º BACHARELATO

Literatura 

Unidade e variedade da lingua. 

Morfoloxía 

Propiedades textuais. Repaso da tipoloxía textual 

Historia da lingua 

Recursos da lírica medieval

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

A síntese de textos: esquema, resumo, tema, título 

Elaboración dun texto argumentativo 

Repaso de morfoloxía. 

A formación das palabras: derivación, composición e parasíntese

 Sintaxe 

Repaso de morfoloxía. 

Repaso da formación das palabras: derivación, composición e parasíntese.

7-  AVALIACIÓN 

O plan de avaliación incluirá:  Valoración do curso: obxectivos acadados, desviacións do proxecto e aspectos a mellorar para o curso seguinte. 

Procedementos de avaliación: 
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• 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 lectura, 

proba escrita con cuestións ou creación de textos expositivos a partir da oralidade, etc.).*

            AEE: actividades e expresión escrita. Consistirán na elaboración de textos literarios e non literarios  

• 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). 

• AA e COA: autoavaliación e coavaliación (en xeral estarán presentes como metodoloxías didácticas para a avaliación de todos os estándares. Procurarase a 

incentivación deste instrumento entre o alumando, cunha actitude crítica e respectuosa, de cara á corrección e superación das dificultades). 

X. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
Neste curso, debido á carga horaria e ao feito de ter 4 niveis distintos con titorías, este departamento valorará en que actividades poderá participar. De ser 
posíbel, traballaremos coas actividades que elabora o Equipo da Biblioteca, como concursos literarios, charlas con autores, lecturas colectivas, etc..

 Apoiaremos aos clubs de lectura , animando o alumnado a que forme parte del e suxeríndolle lecturas que lles poden aumentar o interese pola lectura.

 Animaremos ao alumnado a entrar no blog da biblioteca e deixar alí a súa opinión sobre as obras lidas ou que se propón desde o mesmo.

 Tamén traballaremos co Equipo de Dinamización Lingüística, especialmente na celebración das Letras Galegas

 Rutas literarias, en proxecto, co fin de ilustrar autores e obras na súa contorna. Sempre dependendo da dispoñibilidade de profesores, alumnos, medios e calendario.

 Asistiremos a actividades( charlas, talleres, cine, representacións teatrais…a medida que se vaian ofertando ao longo do curso.

 Intentarse organizar encontros con escritores e escritoras tendo e conta as propostas das editoriais.
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 XI.- AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
Mecanismos  de revisión 

Realizaremos a revisión da programación didáctica da seguinte maneira: 

A principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá datos valiosos para modificar os aspectos da programación que se consideren oportunos co obxecto de axustarse á realidade do

alumnado co que se traballará. 

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da Programación. Realizarase un informe mensual sobre o seguimento e grao de cumprimento da

programación didáctica, verificándose se se están impartindo os contidos programados e se a secuencia e a temporalización é a adecuada. De non ser así, analizaranse as causas e faranse as

correccións pertinentes. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, será o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da

Programación e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades. 

Revisarase se a metodoloxía é eficaz para acadar os obxectivos e se nos procedementos e instrumentos de avaliación utilizados é necesario introducir algunha modificación. Teremos

tamén en conta se as medidas e as actividades de reforzo adoptadas para atender a diversidade son as adecuadas. 

A final de curso, avaliaremos a programación didáctica: o grao de cumprimento, os resultados das avaliacións finais do alumnado e o grao de satisfacción do profesorado coa mesma.

Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior

satisfacción, ao mesmo tempo que se atenderán especial-mente os aspectos en que o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 

O resultado desta avaliación quedará reflectido na memoria final de curso do Departamento. 

Indicadores de logro para a avaliación da programación:

Escala.- 1: Indica logro BAIXO; 2: logro MEDIO; 3: logro ALTO 1 2 3 Propostas de mellora

1.O deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo foi adecuada 

2. A secuenciación e temporalización das unidades didácticas, temas ou proxectos foi adecuada. 

3. O grao mínimo de consecución fixado para cada estándar foi adecuado. 

4. Vinculouse cada estándar a un ou varios instrumentos de avaliación. 

5. Seguíronse estratexias metodolóxicas comúns en todo o departamento. 
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6. Os materias didácticos empregados resultaron adecuados. 

7. Os libros de texto resultaron adecuados. 

8. As probas de avaliación inicial foron adecuadas. 

9. As lecturas propostas polo departamento para cada curso resultaron adecuadas. 

10. Respectáronse os criterios, instrumentos e pautas establecidas para o proceso de avaliación. 

11. Respectáronse os procedementos e os criterios de cualificación. 

12. Respectáronse os criterios establecidos para o seguimento e a recuperación das materias pendentes. 

13. As probas obxectivas (exames) propostas resultaron adecuadas, tendo en conta o peso dos estándares para
cada curso. 

14. Adoptáronse as medidas de atención á diversidade programadas cando foron necesarias. 

15. Deuse a coñecer á comunidade educativa a información básica relativa á programación didáctica, seguindo o
procedemento establecido no centro para garantir a súa publicidade. 

16. Informouse ao alumnado dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de
avaliación e criterios de cualificación do curso correspondente e, de ser o caso, de outras informacións básicas da
programación. 

17. Contribuíuse desde a materia ao Plan Lector do centro. 

18. A programación contribuíu adecuadamente á incorporación das TICS no proceso de ensino – aprendizaxe. 

19. O grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas foi o adecuado. 

20. O plan de seguimento e revisión da programación ao longo do curso foi adecuada

Xesús López Carreira   Isabel Mouriño Botana Matilde Pardiñas Suárez
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Padrón,  7 de setembro de 2022 
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