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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Os membros do Departamento de Lingua Galega e Literatura do IES Monte Carrasco de Cangas cremos que a lingua é unha 

ferramenta que as persoas usamos para organizar o noso pensamento e para comunicarnos en circunstancias e contextos moi 

diversos. Para facelo do mellor modo posible é necesario que teñamos desenvolvida a nosa competencia comunicativa, é dicir, as 

capacidades que nos permiten o seu uso oral (comprender e falar) e o seu uso escrito (lectura e escritura) na nosa vida diaria. 
 

As aulas poden ser un poderoso factor que axude a corrixir o feito de que un sector importante da sociedade galega non sexa 

quen de expresarse con corrección e fluidez na lingua propia do país. A madurez lingüística do alumnado está en estreita relación 

coa súa maduración a todos os niveis: interpersoal, social, intelectual e mesmo afectivo. Non hai que esquecer que os plans de 

estudos pretenden conseguir unha formación integral da persoa, formación válida para todas as facetas da vida e para a súa 

integración nunha sociedade democrática e plural, baseada na tolerancia e no respecto por nós mesmas/os e polos demais. Ao 

mesmo tempo, a literatura é unha materia que, ademais de ser complementaria canto ao desenvolvemento das aptitudes 

lingüísticas, pode servir de axuda para desenvolver no alumnado as capacidades de comprensión da realidade, da análise crítica 

e positiva, de desenvolvemento da creatividade e da sensibilidade artística, da indagación noutras realidades e marcos ideolóxicos 

e sociais, polo que se lle debe outorgar un papel destacable no currículo. 
 

Consideramos importante que a aprendizaxe da lingua oral e da lingua escrita se efectúen en estreita relación, xa que se 

apoian mutuamente, e as deficiencias na primeira (mala entoación, pobreza léxica, incoherencia, etc..) aparecen reflectidas na 

segunda. Así pois, o traballo de aprendizaxe da materia de Lingua e Literatura na ESO basearase en actividades 

interdependentes e complementarias relacionadas coa comprensión e a expresión de enunciados orais e a comprensión e a 

produción de textos escritos. 
 

A presente programación didáctica da área de Lingua Galega e Literatura está deseñada para ser aplicada nos catro cursos 

da ESO do IES Monte Carrasco durante o ano académico 2021-2022. 
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A aprendizaxe lingüística e literaria nas aulas non debe orientarse de xeito exclusivo ao coñecemento, case sempre efémero, 

dos aspectos formais da lingua, senón que eses aspectos deben estar ao servizo da mellora da competencia comunicativa do 

alumnado. Cómpre orientar esta aprendizaxe á mellora e ao dominio dos diversos usos verbais e non verbais que as persoas 

utilizamos habitualmente como falantes, oíntes, lectoras/es e escritoras/es de textos de diversa natureza e intención. 
 

Non podemos deixar de sinalar, aínda que se saiba sobradamente, que estas ideas son válidas para a ensinanza e a 

aprendizaxe de calquera lingua, pero que o son moito máis para unha lingua como a galega, por mor dos problemas 

sociolingüísticos aos que se ten que enfrontar xa que, na maioría dos casos, o alumnado co que traballamos está lonxe de 

posuír a competencia necesaria para desenvolverse na nosa lingua con normalidade en situacións cotiás, como poden 

ser unha conversa espontánea ou a redacción dun texto determinado. E aínda hai que ter en conta que un sector do noso 

alumnado, sobre todo o que procede de certos ámbitos urbanos, ten escasas oportunidades de desenvolver a súa competencia 

fóra das aulas ao non atopar un contexto cotián onde o uso do galego sexa habitual. De aí a importancia do ámbito escolar como 

espazo privilexiado para un uso normalizado da lingua. A anormal situación sociolingüística do galego, moi especialmente 

no noso centro, lévanos a incidir no papel relevante que deberán desempeñar as nosas clases, tanto na mellora das 

destrezas lingüísticas como na superación de prexuízos e actitudes negativas e na normalización social da lingua. 
 

Estas consideracións xerais concrétanse, na nosa programación, nunha proposta didáctica que se articula ao redor destas 

ideas-eixo: 
 

a) O fomento de actitudes positivas cara á lingua. 

b) O enfoque comunicativo. 

c) A potenciación da práctica oral. 

d) A importancia da lectura. 

e) O papel relevante da escritura. 

f) A adquisición e a depuración sistemática do léxico. 



 
 

6 
 

g) O papel instrumental da morfosintaxe. 

h) Unha atención especial ao feito literario. 

i) A importancia dos medios de comunicación. 

 

 
CONTEXTO 
 
Instituto que escolariza alumnado dunha única etapa educativa: educación secundaria obrigatoria, procedente dun único centro 

adscrito, o CEIP “San Roque”. 

 

Neste curso 2021/22 temos dous grupos por cada nivel: 1º ESO A, 1º ESO B, 2º ESO A, 2º ESO B, 3º ESO A, 3º ESO B, 4º ESO 

A, 4ºESO B. 

 

Lugar de procedencia do alumnado, amplo e non moi próximo ao centro. Practicamente todo o alumnado se despraza ao centro 

en autobús. 

 

O instituto está situado nun contorno afastado do centro urbano e con dificultades de transporte para as familias e para o 

alumnado fóra do horario lectivo. 

 

Dificultades de implicación das familias na educación dos seus fillos/as, tanto pola situación do centro, como por certas 

problemáticas sociofamiliares (que non son diferentes ás que se dan noutros centros do contorno). 

 

Detéctanse varios casos de absentismo escolar. 
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O profesorado está conformado por un grupo que está estabilizado no centro con destino definitivo e por outro que ten neste 

centro un destino máis ata conseguir o seu destino desexado. 

 

Existe, na actualidade, un bo ambiente de traballo, tanto entre o profesorado, como co resto da comunidade educativa, alumnado, 

familias e persoal non docente. 

 

A infraestrutura do centro está en bo estado de conservación e, en xeral, é suficiente para desenvolver as actividades do centro; 

excepto no tamaño da biblioteca, do salón de actos, da sala de profesorado e do despacho de xefatura de estudos. 

 

Os resultados académicos, tanto por cursos, como por índices de titulación, están mellorando nos últimos anos, especialmente no 

último curso 2020-2021, onde a baixada de alumnado por aula debido ao protocolo anti-Covid, produciu nunha melloría evidente 

dos resultados académicos.  

 

O instituto víñase especializando nos últimos anos na atención á diversidade (reforzos, desdobramentos, agrupamentos 

específicos) e na utilización do inglés como lingua de ensinanza en materias non lingüísticas: Bioloxía e Xeoloxía. Este ano 

contamos con escasos recursos, especialmente de profesorado, para poder levar a cabo todas as medidas de atención á 

diversidade necesarias, pois temos no centro varios casos que precisan atención específica. Nese sentido, empeoraremos en 

relación ao curso pasado, no que se realizaron desdobramentos en 1º, 2º e 3º da ESO, o que permitiu unha atención máis 

personalizada e incidiu nos bos resultados académicos de alumnado con dificultades.  
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2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA 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: 
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● 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. 

 
 

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. 
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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 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. 
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● 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. 
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Aprender a aprender (CAA) 
 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se recoñeza a si 

mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, a materia de 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. 

 

Deste xeito, poñeremos en relación os estándares de aprendizaxe coas competencias clave. 
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3. CONCRECIÓNS PARA CADA UN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

 
 

 

1º ESO 
 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
 

 

 
OBX 

 
CONT 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMP 
CLAVE 

TEMP. 
TRIM. 

GRAO 
MÍN. 
CONSEC. 

ELEM. 
TRANS. 

INSTRUM. 
AVAL. 

D,E,H,L,Ñ B1.1. B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa e a idea xeral 
de textos orais (noticias de 
actualidade) e elaborar un resumo. 

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

CCL 
CAA 

 
2º 
 

50% CL 
EOE 

Proba oral 
Observación 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Rúbrica 
Observación 

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

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 

Observación 

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

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 
EC 
PV 

Observación 

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

CCL 
CSC 

CAA 

CSIEE 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 
EMP 

Observación 
Proba oral 

A,C,D,E,H B1.4 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 

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

CCL 

 
 
2º 
 

50% CL 
EOE 

Observación 

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

CAA  
2º 

20% CL 
EOE 

Observación 
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discriminatorias. extrae conclusións a partir das coincidencias e 
diferenzas atopadas 

  

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

CSC  
3º 

100% EC 
PV 
 

Observación 

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

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

CD 

CAA 

CSIEE 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 
TIC 
EMP 

Observación 

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

CD 

CCL 

CSIEE 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 
TIC 
EMP 

Observación 
Proba oral 

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

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

CCL 

CAA 

1º 
2º 
3º 

50%  
EOE 

Observación 
Proba oral 

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

CAA 3º 100% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL 

CCEC 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Observación 

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

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

CCL 

CSC 

1º 
2º 
3º 

100%  
EOE 
 

Observación 

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 1º 
2º 
3º 

70% EOE 
 

Observación 

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

CCL 1º 
2º 
3º 

50% EOE Observación 
Proba oral 

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

CCL 1º 
2º 
3º 

100% EOE Observación 
Proba oral 

A, C, D, H B1.8. B1.8. Participar activamente en 
situacións propias do ámbito 

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

CCL 
CSC 

3º 100% EOE 
EC 

Observación 
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educativo (pedir aclaracións, 
intercambiar opinións e expor 
conclusións). 

interacción.  

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

CCL 
CSC 

3º 50% EOE Observación 

A, B, C, G, H, 
O 

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

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

CAA 1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 
CSIEE 

3º 40% EOE Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

40% EOE 
EC 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

70% EOE Observación 

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

CAA 3º 40% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL 
CAA 

3º 40% 
 
 
 
 

CL 
EOE 

Observación 

A, D, H, L, Ñ B1.10 B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles sobre temas da vida 
cotiá, de interese persoal ou social. 

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

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

1º 
2º 
3º 

70% EOE 
EC 
EMP 

Observación 
Proba oral 

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

CSC 
CSIEE 
 

1º 
2º 
3º 

80% 
 
 
 
 
 
 

EOE 
EMP 
EC 

Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
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B, F, H B2.1. B2.1. Aplicar técnicas de análise do 
contido e estratexias de lectura 
comprensiva. 

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

CCL 
CCA 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL 
 

 
 
3º 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCA 
CCL 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL  
2º 
 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
CCA 
CD 

 
 
3º 

50% CL 
EOE 
TIC 

Observación 
Traballo individual 

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

CCL 
CAA 

 
 
3º 

50% CL 
EOE 

Observación 

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

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

CCL 
CSC 

 
2º 
 

70% CL 
EOE 
EC 
TIC 

Observación 
Traballo individual 

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

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

CCL 
CSC 

 
2º 
 

50% CL 
EOE 
EC 

Observación 
Traballo individual 

D, E, H B2.4 B2.4. Comprender, interpretar e 
sintetizar escritos do ámbito 
educativo do alumnado, 
especialmente, textos descritivos, 
narrativos e expositivos sobre as 

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

CCL 
CSC 
CD 
CAA 

1º 
 
 

50% CL 
EOE 
EC 
TIC 

Observación 
Traballo individual 

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas CCL 1º 100% CL Observación 
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distintas materias curriculares: webs 
educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

de aprendizaxe guiadas, con progresiva 
autonomía. 

 
 

EOE 

B, E, H B2.5. B2.5. Utilizar de forma guiada as 
bibliotecas e as TIC para obter 
información e consultar modelos de 
composición escrita. 

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

CCL 
CAA 
CD 
 

1º 
2º 
3º  

50% CL 
EOE 
TIC 

Observación 

C, D, H B2.6. B2.6. Amosar unha actitude reflexiva 
e crítica ante as mensaxes que 
transmiten prexuízos e reflexionar 
sobre os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

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

CCL 
CSC 
 

 
 
3º 

100% CL 
EOE 
EC 
PV 

Observación 
Traballo en grupo 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións 
habituais que evidencian prexuízos de distinta 
natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

CCL 
CSC 
 

 
 
3º 

100% CL 
EOE 
EC 
PV 

Observación 
Traballo en grupo 

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

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º  

100% CL 
EOE 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º  

70% CL 
EOE 

Proba oral 

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

CCL 
CD 
 

 
 
3º 

40% EOE 
TIC 

Observación 

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

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º  

80% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% EOE Observación 
Proba oral 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% CL 
EOE 

Proba escrita 
Rúbrica 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º  

70% CL 
EOE 

Proba escrita 



 
 

18 
 

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

CCL 
CD 
 

1º 
2º 
3º  

30% CL 
EOE 
TIC 

Observación 

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

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

CCL 
CD 
CSC 

1º 
2º 
3º  

50% CL 
EOE 
TIC 
EC 

Proba escrita 

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

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

CCL 
CD 
CSC 

 
2º 
 

50% CL 
EOE 
TIC 
EC 

Proba escrita 

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

CCL 
 

 
2º 
 

30% CL 
EOE 

Observación 

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

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

CCL 
CD 
 

1º 
2º 
3º 

70% CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 

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

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% EOE Proba escrita 

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

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

CCL 
CD 
 

1º 
2º 
3º 

30% EOE 
TIC 

Observación 

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

CCL 
CD 
 

1º 
 
 

20% EOE 
TIC 

Observación 

B, H, F B2.14 B2.14. Avaliar o seu proceso de 
aprendizaxe cunha actitude activa e 
de confianza. 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º  

20% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

70% EOE Observación 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua 
B, E, L B3.1 B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 

amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado 
na aula. 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% EOE Proba escrita 
Proba oral 

A, D, E B3.2 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 

1º 
2º 
3º 

70% EOE Proba oral 

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

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

CCL 
CD 

1º 
2º 
3º 

10% CL 
EOE 
TIC 

Observación 

B, E B3.4. B3.4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% EOE Observación 
Proba escrita 

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

CCL 
 

 
2º 
 

20% EOE Observación 

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

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Observación 
Proba escrita 

B, E B3.6. B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 

distintas categorías gramaticais -
SUBSTANTIVOS, ADXECTIVOS, 
DETERMINANTES E PRONOMES- 
utilizar este coñecemento para 
distinguir erros e diferenciar as 
flexivas das non flexivas. 
 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías 

gramaticais -SUBSTANTIVOS, ADXECTIVOS, 
DETERMINANTES E PRONOMES- nos textos, 

utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

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

CCL 
CAA 

 
2º 
 

30% CL 
EOE 

Observación 
Proba escrita 

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

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

CCL 
CAA 

 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Proba escrita 

E, H B3.9. B3.9. Coñecer as regras de 
concordancia e das funcións 

LGB3.9.1. Produce textos orais e escritos de 
diferentes xéneros, usando as regras de 

CCL 
CAA 

1º 
2º 

70% EOE Proba escrita 
Proba oral 
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sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar enunciados cun 
estilo cohesionado e correcto. 

concordancia. 3º 

LGB3.9.2. Identifica as funcións sintácticas no seo 
da oración. 

CCL 
CAA 

 
3º  

30% CL 
EOE 

Observación 
Proba escrita 

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

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

CCL 
CAA 

1º 
 
 

20% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

20% EOE Traballo en grupo 

B, E, H B3.12 B3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 
transversais enos que 
seevitenestereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas erelacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 
CAA 
CD 

 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 
EC 
TIC 
EMP 

Traballo en grupo 

B, E B3.13 B3.13. Reflexionar sobre o sistema e 
as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a 
transformación de textos, enunciados 
e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

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

CCL 
CAA 

 
 
3º 

30% EOE Observación 

         

Bloque 4. Lingua e sociedade 
 
Ñ, O B4.1. 

B4.2. 
B4.3 

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 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% CL 
EOE 

Observación 
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humanidade e coñecer a lusofonía e 
achegarse ás culturas que a integran. 

e no xénero humorístico. 
LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en 
Galicia 

CCL 
 

 
2º 
 

20% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
 

 
2º 
 

20% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
CD 
CCEC 

 
2º 
3º 

30% CL 
EOE 
TIC 
 

Observación 

Ñ, O B4.4. B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do 
estudo dos contextos familiares do 
alumnado. 

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

CCL 
 

 
2º 
 

50% CL 
EOE 

Proba oral 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos 
galegos. 

CCL 
 

1º 
 
 

20% CL 
EOE 

Proba escrita 

Ñ, O B4.5. B4.3. Adquirir vínculos positivos cara 
ao uso do galego e asumir a 
importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da 
lingua galega. 

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 
EC 

Traballo en grupo 

Ñ, O B4.6 B4.4. Coñecer a situación 
sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

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

CCL 
CSC 

 
2º 
 

20% CL 
EOE 

Proba escrita 

Ñ, O B4.7. B4.5. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 
EC 

Proba escrita 
Observación 

H, Ñ, O B4.8. B4.6. Recoñecer e apreciar as 
variantes diatópicas do galego. 

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

CCL 
CCEC 

 
2º 
 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
 

 
2º 
 

30%  
EOE 

Observación 

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

CCL 
 

 
2º 
 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 

Bloque 5. Educación literaria 
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H, L B5.1. 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 1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Proba escrita 
Proba oral 
Observación 
 

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

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

CCL 1º 
 
 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 
Observación 

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

CCL 1º 
 
 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

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

CCL 1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 

Proba escrita 
Proba oral 
Observación 

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

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

CCL 1º 50% CL 
EOE 

Proba escrita 
Proba oral 
Observación 

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

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

CCL  
 
3º 

50% CL 
EOE 

Proba escrita 
Observación 

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

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

CCL 
CCEC 

 
2º 

50% EOE Observación 

H, L, N B5.7. B5.7. Describir e caracterizar os trazos 
definitorios básicos do cómic e a 
canción como linguaxes artísticas. 

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

CCL 
CCEC 

1º 
 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 
Observación 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, CCL 1º 30% CL Proba escrita 
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os principais trazos definitorios. CCEC  EOE 

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

CCL 
CCEC 

 
 
3º 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
CCEC 

 
 
3º 

30% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

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

CCL 
CD 

1º 
2º 
3º 

30% CL 
EOE 
TIC 

Observación 

 
 
 
 

2º ESO  

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
  

 

OBXECTIV
OS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP 
CLAVE 

TEMP. 
TRIM. 

GRAO 
MÍN. 
CONSEC. 

ELEM. 
TRANS. 

INSTRUM. 
AVAL. 

D,E,H,L,Ñ 

 

B1.1. 
 

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

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

CCL 

CAA 

 

2º 50% CL 
EO 

Proba oral 

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

CCL 

CAA 

2º 50% EOE Proba escrita 

D,E,H B1.2. 
 

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

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

CCL 

CAA 

1º 50% CL 
 

Observación 

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

CAA 1º 50% CL 
EMP 

Observación 

A,C,D,H B1.3 
 

Coñecer e usar as normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e alleas da 
actividade educativa, tanto espontáneas como 

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 

CSC 
CCL 

1º,2º,3º 100% EOE 
EC 

Observación 
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planificadas. 
 

discriminatoria). 

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

CCL 
CSC 
CSIE 

3º 50% EOE Observación 
Proba oral 

A,C,D,E,H B1.4 
 

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

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

CCL 2º 50% CL 
EOE 
EC 

Observación 

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

CCL 
CCL 
CAA 
CSIEE 

2º 20% Cl 
EOE 
EC 

Observación 

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

CSC 
CAA 

3º 100% Cl 
EOE 
EC 
 

Observación 

H,O B1.5 
 

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. 

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

CCL 

CAA 
 

3º 30% EOE 
 

Observación 

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

CAA 
 

3º 100% EC 
EO 

Traballo en grupo 

LGB1.5.1Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

CCL 

CECC 

1º 50% EO Observación 

H,O B1.6 
 

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

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

CCL 

CSC 

1º,2º,3º 100% EO Observación 

LGB1.6.2Participa 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 

 

1º,2º,3º 70% EO Observación 

LGB1.6.3Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

CCL 3º 50% EO Observación 

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

CCL 1º,2º,3º 100% EO Observación 
Proba oral 

B,E,G,H B1.7. B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias para realizar exposicións 
orais planificadas. 

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

CD 
CAA 
CSIEE 
 

1º,2º,3º 50% EO Observación 

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

CD 
CCL 

3º 50% EO 
TIC 

Observación 
Proba oral 
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CSC 

A,C,D,H B1.8. B1.8. Participar activamente en situación propias 
do ámbito educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio de opinión. 

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

CCL 
CSC 

3º 100% EO 
EC 
EMP 

Observación 

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

CCL 
CSC 

3º 50% EO 
EC 
 

Observación 

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

CSC 
CAA 

1º,2º,3º 50% EO 
EC 

Traballo en grupo 

A,B,C,G,H
,O 

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

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

CAA 3º 100% EO Proba oral 

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

CCL 
CSC 
CSIEE 

3º 40% EO Observación 
Proba oral 

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

CLL 
CSC 

1º,2º,3º 70% EO Observación 
Proba oral 

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

3º 40% EO Observación 
Proba oral 

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

CAA 
CCL 

3º 40% EO Observación 
 

A,D,H,L,Ñ B1.10. B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou 
máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 
educativa. 

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

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

1º,2º,3º 70% EO 
EMP 

Observación 
Proba oral 

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

CSC 
CSIEE 

1º,2º,3º 80% EO 
EMP 

Observación 

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

CCL 
CSC 

1º,2º,3º 100% EO 
 

Observación 

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

CCL 
CAA 

3º 40% EO 
 

Observación 

 

 

        

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

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

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

CCL 
CAA 

1º,2º,3º 50% EE Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

1º,2º,3º 50% EE Observación 
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contextualizar as acepcións. 

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

CCL 
 

2º,3º 75% EE Proba escrita 

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

CCL 
 

3º 30% EE Observación 

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

CCL 
CAA 

3º 50% CE 
CL 

Proba oral 
Traballo individual 

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

CCL 
CAA 

3º 50% CE 
CL 

Observación 

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

 

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

CCL 
CSC 

2º 70% CE 
CL 

Observación 
Traballo individual 

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

CCL 
CSC 

3º 20% CE 
CL 

Observación 

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

CCL 
CSC 

1º,2º,3º 100% CE 
CL 

Observación 

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

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

CCL 
CSC 

2º 70% CE 
CL 

Traballo individual 
Traballo en grupo 

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

CCL 2º 70% CE 
CL 
TIC 

Observación 
Traballo individual 
Proba escrita 

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

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

CCL 
CD 
CAA 

1º 70% CE 
CL 
TIC 

Observación 
Traballo individual 

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 1º 70% CL 
 

Observación 

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

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

CCL 
CAA 

1º,2º,3º 50% CL 
TIC 

Observación 

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

CCL 
CD 
CAA 

1º,2º,3º 75% CL 
TIC 
EMP 

Observación 

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

CCL 
CD 

1º,2º,3º 30% CL 
TIC 

Observación 



 
 

27 
 

autónomo. CAA EMP 

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

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

CCL 
CSC 

1º,2º,3º 100% EOE 
PV 
EC 
CL 

Observación 

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

CCL 
CSC 

3º 70% EOE 
EC 

Proba escrita 

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

CCL 1º,2º,3º 50% EOE 
 

Proba escrita 

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

1º,2º,3º 100% EC Observación 

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

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

CCL 1º,2º,3º 100% EOE 
EC 

Observación 
Proba oral 

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

3º 40% TIC Observación 

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

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

CCL 1º,2º,3º 100% EOE 
 

Observación 
Traballo individual 

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

CCL 1º,2º,3º 70% EOE 
EC 

Observación 
Proba escrita 

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

CCL 1º,2º,3º 80% EOE 
CL 

Observación 
Proba escrita 

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

CCL 2º 80% EOE 
CL 

Observación 
Proba escrita 

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

CCL 2º 80% EOE 
CL 

Observación 
Proba escrita 

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

CCL 
CD 

1º,2º,3º 30% TIC Observación 

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

CCL 
CD 

3º 30% EOE 
TIC 
 

Observación 
Traballo individual 
Proba oral 

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

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

CCL 
CD 
CSC 

1º,2º,3º 100% EOE 
TIC 
 

Proba escrita 

B,E,H B2.10. B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, 
textos propios dos medios de comunicación a 

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

CCL 
CD 

2º 50% EOE 
TIC 

Proba escrita 
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partir dun modelo (noticias). CSC  

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

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

CCL 
CD 

1º,2º,3º 70% EOE 
TIC 
 

Observación 

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

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

CCL 
CD 

1º,2º,3º 80% EOE 
TIC 
 

Traballo individual 
Proba escrita 

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

CCL 1º,2º,3º 80% EOE 
 

Proba escrita 
Proba oral 

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

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

CCL 
CD 

1º 20% EOE 
TIC 
 

Observación 

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

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

CCL 
CSC 
CCEC 

2º 20% EOE 
EC 
EMP 

Observación 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B,E,L B3.1. 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 

1º,2º,3º 80% EOE 
 

Proba escrita 
Observación 

A,D,E B3.2. 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 

1º,2º,3º 70% EOE 
 

Proba oral 
Observación 

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

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

CCL 
CAA 

1º,2º,3º 10% CL 
EOE 
TIC 
EMP 

 
Observación 

B,E B3.4. 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 

1º,2º,3º 70% CL 
EOE 
EMP 

Proba oral 
Proba escrita 
Observación 

B,E B3.5. B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

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

CCL 1º,2º,3º 70% EOE 
 

Proba oral 
Proba escrita 
Observación 

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

CCL 2º 20% CL 
EOE 

 
Observación 

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

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

CCL 2º,3º 70% CL 
EOE 

Proba escrita 
Observación 
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B,E B3.7. B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e 
verbos e da súa caracterización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e produción textuais 

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

CCL 
CAA 

2º,3º 80% CL 
EOE 

Proba oral 
Proba escrita 
Observación 

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

CCL 
CAA 

2º 20% EOE Proba oral 
Proba esrita 
Observación 

E,H B3.9. B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de 
espazo, oposición e contraste, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión 
interna. 

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

CCL 
CAA 

3º 70% CL 
EOE 

Proba oral 
Proba esrita 
 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. CCL 3º 70% CL 
EOE 

Proba oral 
Proba escrita 

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

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

CCL 2º,3º 70% CL 
EOE 

Proba escrita 
Observación 

E B3.10 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 

1º,2º,3º 20% CL 
EOE 

Observación 
Traballo en grupo 

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

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

CCL 
CAA 

2º,3º 50% CL 
EOE 
EMP 

Traballo en gruppo 

B,E B3.12. 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 

3º 30% CL 
EOE 

Observación 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Ñ,O B4.1. 
B4.2. 
B4.3 

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

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

CCL 1º,2º,3º 70% CL 
EOE 

Observación 

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

CCL 
CSC 

1º,2º,3º 100% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
CSC 

1º 80% CL 
EOE 

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

CCL 1º 80% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
CCEC 

2º 50% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
CCEC 
CD 

2º 50% CL 
EOE 

Traballo en grupo 
Traballo individual 

Ñ,O B4.4. B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á presenza 
da lingua galega no contorno. 

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

CCL 2º 50% CL 
EOE 

Traballo en grupo 
Traballo individual 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. CCL 2º 80% CL 
EOE 

Proba escrita 

Ñ,O B4.5. B4.3. Coñecer as principais iniciativas 
normalizadoras no ámbito educativo, adquirir 
vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir 
a importancia da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

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

CCL 
CSC 

3º 80% CL 
EOE 
EC 

Proba escrita 

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 

1º,2º,3º 100% CL 
EOE 
EC 

Proba escrita 
Observación 

Ñ,O B4.6 B4.4. Describir a situación legal das linguas do 
Estado español. 

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

CCL 
CSC 

2º 80% CL 
EOE 
EC 

Proba escrita 

Ñ,O B4.7 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 

1º,2º,3º 100% CL 
EOE 
EC 

Observación 

Ñ,O B4.8 B4.6. Identificar e clasificar as variantes 
diafásicas do galego, recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, así como apreciar a 
variante diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. CCL 3º 50% CL 
EOE 
 

Proba escrita 

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

CCL 3º 50%  
 

Proba escrita 

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

CCL 1º,2º,3º 70%  Proba escrita 

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

CCL 
CSC 

1º,2º,3º 100%  Proba escrita 
Observación 

Bloque 5. Educación literaria 
H,L   B5.1. B5.1. Ler con regularidade obras literarias e 

desenvolver criterio lector; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 

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

CCL 1º,2º,3º 50%  Proba oral 
Proba escrita 
Observación 
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idade, relacionar o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos e 
valorar o uso dos elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de vista empregado e o 
uso estético da linguaxe. 

experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

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

CCL 3º 80%  Proba escrita 

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

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

CCL 1º,2º,3º 70%  Proba escrita 
Traballo individual 

H,L B5.3. 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 2º 70%  Proba escrita 

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

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

CCL 3º 50%  Traballo en grupo 

H,L 

 
B5.5. B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes 

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

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

CCL 1º 50%  Proba escrita 

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

CCL 1º 50%  Proba escrita 

H,L 
 

B5.6. 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 3º 70%  Proba escrita 

H,L,N 
 

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

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

CCL 
CCEC 

1º,2º,3º 70%  Proba escrita 

H,L,N 
 

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

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

CCL 
CCEC 

3º 30%  Proba escrita 

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

CCL 
CCEC 

3º 30%  Proba escrita 

E,H,L B5.9. 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 

1º,2º,3º 30%  Observación 

 

3º de ESO 
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OBX CONT CRITERIOS 
AVALIAICÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

TEM 
TRI 

GRAO 
MIN 
CONSECUCI
ÓN 

ELEM 
TRANS 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

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

CCL 2º 
 

50% EOE 
TIC 
CL 

Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 1º 
2º 
3º 

80% EOE 
CL 

Proba escrita 
Proba oral 

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

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

CCL 
CAA 

2º 
 

50% 
 

CL 
 

Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

2º 
 

30% 
 

CL 
EOE 

Observación 
Traballo en grupo 

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

100% 
 

CL 
EOE 
EMP 

Observación 

D,E,H B1.3. B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais expositivos e 
argumentativos. 

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

CCL 1º 
2º 
3º 

70% 
 

CL 
EOE 

Proba oral 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos 
textos. 

CCL 2º 
3º 

50% 
 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Proba oral 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. CCL 2º 50% CL Proba escrita 
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CAA   EOE Proba oral 

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

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

CCL 
CAA 

2º 
 

50% 
 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 

2º 
 

50% 
 

CL 
EOE 
EC 

Observación 

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

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

CCL 
CSC 
CAA 
 

1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 
EC 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 
CSIEE 

2º 
3º 

70% CL 
EOE 
EC 
EMP 

Observación 
 

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

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

50% 
 

CL 
EOE 
 

Observación 
 

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

CAA 1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 

Observación 
 

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

CCL 
CCEC 

3º 50% 
 

CL 
EOE 

Observación 
Proba oral 

A,C,D,H B1.7. B1.7. Participar activamente en 
situación propias do ámbito educativo 
e de interese para o alumnado que 
xeren intercambio de opinión. 

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 
EC 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 

2º 
3º 

80% 
 

CL 
EOE 
EC 

Observación 
Proba oral 
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LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. CAA 2º 
3º 

30% 
 

EOE Observación 
 

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

100% CL 
EOE 
EC 

Observación 
 

A,B,C, 
G,H,O 

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

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

CAA 1º 
2º 
3º 

70% 
 

CL 
EOE 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% 
 

EOE Observación 
Proba oral 

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

CCL 
 

2º 
3º 

50% 
 

CL 
EOE 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 
CSIEE 

2º 
3º 

50% 
 

CL 
EOE 
EC 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% 
 

EOE Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

70% EOE Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

2º 
3º 

50% 
 

EOE Observación 
Proba oral 

A,D,H 
L,Ñ 

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

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 

70% EOE 
EMP 

Observación 
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informal ou máis culto, sobre temas da 
vida cotiá ou educativa. 

 CSIEE 
CCEC 

3º EC 

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

CCL 
CSIEE 
 

1º 
2º 
3º 

30% EOE 
EMP 
EC 

Observación 

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

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
3º 

100% EC 
EOE 

Observación 
 

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

CCL 1º 
2º 
3º 

70% EOE 
 

Observación 
Proba oral 

B,E,G,H B1.10. B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda 
das TIC, técnicas e estratexias para 
realizar exposicións orais planificadas. 

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

CD 
CAA 
CSIEE 

1º 
2º 
3º 

50% 
 

EOE 
EMP 
TIC 
 

Observación 
 

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

CD 
CCL 
CSC 

2º 
3º 

50% 
 

EOE 
TIC 

 
Proba oral 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B,F,H B2.1 B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que 
facilitan a lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

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

CCL 
CAA 

1º 
 

70% EOE 
 

Observación 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

2º 
 

50% 
 

EOE 
 

Observación 
Proba escrita 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

70% EOE 
 

Observación 
Proba escrita 

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

CCL 
CAA 

2º 
3º 

50% 
 

EOE 
CL 

Proba escrita 
Traballo individual 

D,E,H B2.2. B2.2. Comprender e interpretar textos 
da vida cotiá e das relacións sociais: 

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

CCL 
CSC 

3º 70% EOE 
CL 

Proba escrita 
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convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. 

de reunión e regulamentos. EC 

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

CCL 
 

3º 50% 
 

EOE 
CL 

Proba escrita 
Traballo individual 

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

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

CCL 
CSC 

2º 
 

70% EOE 
CL 
 

Traballo en grupo 

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

CCL 
CSC 

2º 
 

50% EOE 
CL 
 

Traballo en grupo 

D,E,H B2.4. B2.4. Comprender e interpretar textos 
de carácter educativo, especialmente 
os expositivos e explicativos: 
enciclopedias, webs educativas e 
outros materiais de consulta 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do 
ámbito educativo, especialmente os expositivos e 
explicativos elaborados a partir da información obtida 
nas bibliotecas. 

CCL 
CAA 

1º 
 

70% EOE 
CL 
 

Proba oral 
Proba escrita 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o coñecemento da 
mensaxe. 

CCL 
CAA 
CD 

1º 
2º 
3º 

30% 
 

EOE 
CL 
TIC 

Traballo en grupo 

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

CCL 
CAA 

2º 
 

50% 
 

EOE 
CL 
 

Proba oral 
Proba escrita 

B,H B2.5. B2.5. Identificar o tema, os subtemas e 
a estrutura comunicativa dos textos 
expositivos e explicativos. 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das ideas de textos 
expositivos e explicativos. 

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

70% EOE 
CL 
 

 
Proba escrita 

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

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

30% EOE 
CL 
 

Observación 

B,E 
G,H 

B2.6. B2.6. Usar, de maneira case autónoma, 
os recursos que ofrecen as bibliotecas 
e outros recursos relacionados coas TIC 
para obter, organizar e seleccionar 
información. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura 
na biblioteca e nos buscadores de internet para 
obter, organizar e seleccionar información. 

CCL 
CAA 
CD 

1º 
2º 
3º 

30% EOE 
CL 
TIC 

Observación 
Traballo en grupo 
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A,C 
D,H 

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

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 
texto. 

CCL 
 

2º 
 

50% 
 

EOE 
CL 
 

Traballo en grupo 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 

1º 
2º 
3º 

100% EOE 
CL 
EC 

Observación 

H,Ñ B2.8. B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e 
respectar os patróns fonéticos do 
galego. 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a 
fidelidade ao texto. 

CCL 
 

1º 
 

100% EOE 
 

Proba oral 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción 
e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

CCL 
 

1º 
 

100% EOE 
 

Proba oral 

B,E,H B2.9 B2.9. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: convocatorias, 
actas de reunión e intervencións en 
foros. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, 
textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo 
os modelos propostos na aula: convocatorias, actas 
de reunións e intervencións en foros. 

CCL 
CSC 
CD 

3º 70% EOE 
CL 
EC 
TIC 

Proba escrita 

B,E,H B2.10. B2.10. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos xornalísticos 
informativos e de opinión, 
fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, 
textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas, reportaxes. 

CCL 
CD 

2º 
 

50% 
 

EOE 
CL 
 
TIC 
EMP 

Traballo en grupo 

B,E,H B2.11. B2.11. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos do ámbito 
educativo: informes e proxectos sobre 
tarefas educativas das materias 
curriculares. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, 
textos expositivos e explicativos sobre distintas 
materias curriculares elaborados a partir de 
información obtida en bibliotecas e outras fontes de 
información. 

CCL 
CD 

1º 
 

50% EOE 
EMP 
TIC 

Traballo individual 

 LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais 
nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, 
paxinación, notas ao pé de páxina, organización de 
títulos, capítulos, etc. 

CCL 
CD 

1º 
2º 
3º 

70% EOE 
TIC 
EC 

Proba escrita 

B,E,H,F B2.12. B2.12. Planificar producir e revisar 
textos con adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en 
función do tipo de texto e da situación comunicativa 
para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

50% EOE Proba escrita 
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tipográficas. LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, 
árbores ou mapas conceptuais para planificar e 
organizar os seu escritos. 

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
CL 

Observación 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en 
distintos soportes para seleccionar contidos 
relevantes que posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

CCL 
CAA 
CD 

1º 
2º 
3º 

50% CL 
EOE 
TIC 

Observación 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en 
función da situación comunicativa e do ámbito de 
uso. 

CCL 
CSC 

2º 
3º 

50% EOE 
EC 

Proba oral 
Observación 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos 
para alcanzar a coherencia e cohesión interna 
(conectores e tratamento de formas verbais). 

CCL 
 

2º 
3º 

70% EOE Proba escrita 
Proba oral 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para 
resolver dificultades de contido (temática e estrutura) 
e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e 
gramaticais). 

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

30% EOE Observación 
 

B,E,H B2.13. B2.13. Utilizar as TIC para organizar os 
contidos, mellorar a presentación e 
corrixir as producións escritas. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e 
correctores ortográficos) para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e facilitar a corrección dos 
textos escritos. 

CCL 
CD 

1º 
2º 
3º 

30% TIC 
EOE 
 

Observación 

A,D,E,H B2.14 B2.14. Utilizar as TIC como un medio 
de comunicación e interrelación social 
a través da escritura. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para 
intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir 
e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de 
lectores e escritores. 

CCL 
CD 
CSC 
CCEC 

1º 
2º 
3º 

30% TIC 
EC 
EOE 

Observación 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B,E,L B3.1. B3.1. Recoñecer e explicar os valores 
de léxico temático e da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións 
axeitadas en contextos comunicativos de uso formal 
da lingua. 

CAA 1º 
2º 
3º 

50% CL Proba escrita 
Proba oral 
Observación 

B,E,L B3.2 B3.2. Aplicar os coñecementos sobre 
as distintas categorías gramaticais na 
elaboración de textos escritos e orais. 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de 
diferentes xéneros cun correcto uso das distintas 
categorías gramaticais. 

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

70% EMP 
EOE 
 

Proba escrita 
Observación 

   LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das CCL 1º 50% CL Proba escrita 
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categorías gramaticais relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual. 

CAA 2º 
3º 

EOE Proba oral 

B,E,I B3.3. B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras e as posibilidades de 
combinación para crear novas palabras 
para crear novos elementos léxicos. 

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

CCL 
CAA 

1º 
 

70% EOE Proba escrita 

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

CCL 
CAA 

1º 
 

50% EOE Proba oral 

A,D,E B3.4 B3.4. Recoñecer e usar 
adecuadamente a fonética da lingua 
galega. 

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

50% EOE Proba oral 
Observación 

B,E 
N,L 

B3.5 B3.5. Usar progresiva, autónoma e 
eficazmente os dicionarios, as 
bibliotecas e outras fontes de consulta 
para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de 
consulta en diferentes soportes, resolven as súas 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe. 

CCL 
CD 

1º 
2º 
3º 

30% EOE 
CL 
TIC 

Observación 

B,E 
 

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

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

CCL 
CAA 

1º 
2º 
3º 

80% EOE 
CL 

Proba escrita 
Proba oral 
Observación 

E B3.7. B3.7. Analizar e usar correctamente a 
puntuación. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar 
correctamente. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% EOE Proba escrita 
Observación 

B,E B3.8. B3.8. Recoñecer, usar e explicar as 
funcións sintácticas oracionais e as 
unidades que as desempeñan. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as 
desempeñan. 

CCL 
CAA 

2º 
 

30% EOE 
CL 

Proba escrita 

A,B,E B3.9. B3.9. Recoñecer en textos de diversa 
natureza e usar nas producións propias 
os diferentes conectores textuais e os 
principais mecanismos de cohesión. 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos 
conectores, así como outros mecanismos que lle 
achegan cohesión a un texto. 

CCL 
 

3º 50% EOE Proba escrita 
Proba oral 

B B3.10. B3.10. Sintetizar o contido e identificar 
a estrutura de textos. Elaborar 
producións propias segundo estes 
parámetros. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión temática en producións 
propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta 
os parámetros anteriores. 

CCL 
 

2º 
 

50% EOE Proba escrita 

E B3.11. B3.11. Comprender o sentido global e 
a intención comunicativa de textos 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e 
escritos, identifica a intención comunicativa e a 

CCL 
CSC 

1º 
2º 

50% EOE 
EC 

Proba oral 
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orais e escritos. recoñece a postura de cada emisor. 3º 

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

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

CCL 
CAA 
CD 

2º 
3º 

50% EOE 
EC 
EMP 
TIC 

Traballo en grupo 

B,E B3.13 B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de 
textos, enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión 
e para a produción de textos. 

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

CCL 
CAA 
 

3º 30% EOE Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Ñ,O B4.1. 
B4.2. 
B4.3 

B4.1. Valorar as linguas como medios 
de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, apreciar o 
plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e 
coñecer a importancia da lusofonía e 
incorporar ferramentas en rede desta 
comunidade cultural. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
amósase capaz de explicar a súa postura. 

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
3º 

100% EOE 
EC 

Observación 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e 
aplica estes termos de forma axeitada á realidade 
galega. 

CCL 1º 
 

100% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a 
lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e amósase capaz de explicar a súa 
postura. 

CCL 
CSC 
 

2º 
 

80% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da CCL 1º 100% EOE Proba escrita 
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nosa familia lingüística.  2º 
 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e a importancia desta na vida 
social e económica galega. 

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
 

100% EOE Proba escrita 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais 
recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e 
enciclopedias). 

CCL 
CSC 
CD 

2º 
 

50% EMP 
TIC 
EOE 

Observación 

Ñ,O B4.4. B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega. 

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

CCL 
CSC 
 

3º 80% EOE 
EC 

Traballo en grupo 
Traballo individual 

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

CCL 
CSC 
CD 

3º 50% EOE 
EC 
TIC 

Traballo individual 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 
discurso. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

80% EOE 
EC 
TIC 

Proba escrita 
Proba oral 
Observación 

Ñ,O B4.5. B4.3. Coñecer as principais iniciativas 
normalizadoras, adquirir vínculos 
positivos cara ao uso do galego e 
asumir a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da 
lingua galega. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras da lingua galega. 

CCL 
CSC 
 

2º 
 

70% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e 
explica o proceso normalizador do galego. 

CCL 
 

2º 
 

70% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. 

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
3º 

100% EOE 
EC 

Proba escrita 
Proba oral 
Observación 

L,Ñ,O B4.6. B4.4. Recoñecer os principias 
elementos na orixe e formación da 
lingua galega, así como identificar as 
causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua 
desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe 
e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes 
da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis CCL 1º 50% EOE Proba escrita 
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relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

CSC 
 

2º 
3º 

CL 
EC 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. 

CCL 
CSC 
CD 

1º 
2º 
3º 

30% EOE 
CL 
EC 
TIC 

Observación 
Traballo individual 

Ñ,O B4.7 B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das linguas do 
Estado español. 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica 
que regula a utilización do galego e a súa promoción. 

CCL 
CSC 
 

3º 70% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

Ñ,O B4.8. B4.6. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e 
analiza a presenza de prexuízos de carácter 
sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
3º 

100% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 
Proba oral 
Observación 

Ñ,O B4.9. B4.7. Identificar e clasificar as variantes 
diastráticas do galego, recoñecer os 
trazos da variedade estándar da lingua 
galega, valorala como variante 
unificadora e apreciar a variante 
diatópica propia. 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes 
diastráticas do galego. 

CCL 
 

3º 70% EOE Proba escrita 
Proba oral 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar 
da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

CCL 
CSC 
 

3º 70% EOE 
CL 
EC 

Proba escrita 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

CCL 
CSC 
 

1º 
2º 
3º 

100% EOE 
CL 
EC 

Proba oral 
Observación 

Bloque 5. Educación literaria. 

H,L B5.1 B5.1. Identificar e comprender as 
distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes 
na Idade Media ata 1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde as súas orixes na Idade 
Media ata 1916. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

80% EOE 
CL 

Proba escrita 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da literatura galega desde 
a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais 
trazos característicos. 
 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% 
 

EOE 
CL 

Proba escrita 
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H,L B5.2. B5.2. Seleccionar, ler autonomamente 
e comentar textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916 e relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, 
textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

30% 
 

EOE 
CL 

Proba oral 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% 
 

EOE 
CL 
EMP 

Proba escrita 
Traballo individual 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras 
da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 
 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% 
 

EOE 
CL 

Proba escrita 
Traballo individual 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma 
época ou período ou de diferentes épocas e períodos 
atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% EOE 
CL 

Proba escrita 
Traballo individual 

H,L B5.3. B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer audicións e 
ler dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

70% 
 

EOE 
CL 

Observación 
Proba oral 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos 
destes. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
CL 

Proba escrita 
Proba oral 

B,H,L B5.4. 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 

CCL 
 

1º 
2º 

70% EOE 
CL 

Proba escrita 
Traballo individual 
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analicen textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

3º EMP 

E,H,L B5.5. B5.5. Consultar fontes básicas de 
información e familiarizarse cos 
recursos das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destas. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas 
para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada 
destas. 

CCL 
 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
CL 

Observación 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos 
das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita 
axeitada destes. 

CCL 
CD 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
TIC 

Observación 

H,L,N B5.6. B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos 
de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula 
co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de 
intención literaria partindo das características dos 
traballados na aula. 

CCL 
CCEC 

1º 
2º 
3º 

50% EOE 
EMP 

Proba escrita 
 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

CCL 
CCEC 

1º 
2º 
3º 

30% 
 

EOE 
EMP 

Proba escrita 
Observación 
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 4º de ESO 
 

 

OBX CONT CRITERIOS 
AVALIAICÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

TEM 
TRI 

GRAO 
MIN 
CONSECUCIÓN 

ELEM 
TRANS 

INSTR. 
AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

D,E,H B1.1 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 1º, 2º, 3º 70% EO 
EC 

Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 1º, 2º, 3º 70% EO 
 

Proba escrita 
Proba oral 

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 

3º 50% EO 
EC 

Proba escrita 
Traballo individual 

D,E,H B1.2. 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 

3º 50% EC Traballo individual 
Proba oral 

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 

CCL 
CSEIEE 

3º 50% EOE Traballo individual 
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léxico-semántico (léxico connotativo, 
simbólico e atractivo para o 
receptor). 

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

CCL 
CCEC 

3º 50% EO 
 

Traballo individual 
Proba oral 

D,E,H B1.3. B1.3. Comprender e interpretar 
textos orais expositivos e 
argumentativos utilizados no 
ámbito educativo (presentacións, 
relatorios e intervencións en 
mesas redondas). 

LGB1.3.1. Identifica a intención 
comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e 
mesas redondas do ámbito educativo 
e elabora un esquema ou resumo. 

CCL 
CAA 

2º, 3º 50% EO 
 

Traballo individual 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 

2º, 3º 50% EO 
 

Traballo en grupo 
Observación 

D,E,H B1.4. 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 
 

1º, 2º, 3º 70% EO 
EC 

Proba oral 

A,C,D,H B1.5. 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 
 

2º, 3º 50% EOE Traballo individual 
Proba oral 

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

CCL 
CSC 

1º, 2º, 3º 100% EO 
EC 

 
Observación 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume), a 

CCL 
CSC 
CSIEE 

1º, 2º, 3º 70% EO 
EC 

 
Proba oral 
Observación 
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linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

 

H,O B1.6. B1.6. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valorar esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

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

CCL 
CAA 

1º, 2º, 3º 70% EO 
 

Proba oral 
Observación 
 

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

CAA 
CSC 

2º, 3º 100% EO 
EC 

Proba oral 
Observación 

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

CCL 
CCEC 

1º, 2º, 3º 70% EO 
EC 

Proba oral 
Observación 

H,O B1.7 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 

1º, 2º, 3º 100% EO 
EC 

Observación 

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 1º, 2º, 3º 100% EO Observación 

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

CCL 1º, 2º, 3º 50% EO Observación 
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LGB1.7.4. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 

CCL 1º, 2º, 3º 50% EO Observación 

A,C,D,H B1.8. 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 

1º, 2º, 3º 100% EO 
EC 
EMP 

Traballo en grupo 
Traballo individual 
Observación 

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

CCL 
CSC 

1º, 2º, 3º 100% EO 
EC 
EMP 

Traballo en grupo 
Traballo individual 
Observación 

A,B,G 
H,O,E 

B1.9. 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. 
 

CCL 
CAA 

1º, 2º, 3º 70% EO Proba oral 
Traballo individual 
Observación 

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

CCL 
 

1º, 2º, 3º 70% EO Proba oral 
Observación 

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

CCL 
 

1º, 2º, 3º 100% EO 
EC 

Proba oral 
Observación 

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 

1º, 2º, 3º 80% EO 
EC 

Proba oral 
Observación 

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

CD 
CAA 
CCL 

2º, 3º 70% EO 
TIC 
EMP 

Proba oral 
Traballo individual 
Observación 

B,H B1.10. B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 

LGB1.10.1. Recoñece erros 
(incoherencias, repeticións, 

CCL 
CAA 

1º, 2º, 3º 50% EO Observación 
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mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 

ambigüidades, pobreza léxica, erros 
fonética e entoación inadecuada) nos 
discursos propios e alleos para 
evitalos nas súas producións. 

A,C,D,H B1.11. B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 

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

CCL 
CAA 

3º 80% EO 
EC 
EMP 

Proba oral 

   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 

1º, 2º, 3º 100%  Proba oral 
Observación 

A,D,H 
L,Ñ 

B1.12 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 

1º, 2º, 3º 100% EO 
EC 
 

Observación 

H,O B1.13. B1.13. Valorar a lingua oral como 
un instrumento útil na 
aprendizaxe e nas relacións 
sociais. 

LGB1.13.1. Identifica e describe os 
valores da lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe, así 
como para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

CCL 
CAA 
CSC 
CIEE 

1º, 2º, 3º 100% EO 
EC 
EMP 

Proba oral 
Observación 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B,F,H B2.1. 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 
 

1º, 2º, 3º 100% CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo individual 
Observación 

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

CCL 
 

1º, 2º, 3º 50% CL 
EOE 

Traballo individual 
Observación 
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comprensión. 

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

CCL 
 

2º, 3º 100% CL 
EOE 

Traballo individual 
Proba escrita 

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

CCL 
 

1º, 2º, 3º 80% CL 
EOE 

Proba escrita 

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

CCL 
CAA 
 

1º, 2º, 3º 50% CL 
EOE 

Traballo individual 
Proba escrita 

D,E,H B2.2. 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 
 

2º, 3º 70% CL 
EOE 

Traballo individual 
Rúbrica 

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 

2º, 3º 70% CL 
EOE 
ECC 

Traballo individual 
Rúbrica 

D,E,H B2.3. 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 

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 

1º, 2º, 3º 100% CL 
EOE 
CAV 

Traballo individual 
Observación 
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especializados en internet. LGB2.3.2. Interpreta a información 
de mapas, gráficas, diagramas. 

CCL 
 

2º,  3º 50% CL 
EOE 
 

Traballo individual 
Observación 

D,E,H B2.4. B2.4. Comprender e interpretar 
textos argumentativos. 

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

CCL 2º, 3º 70% CL 
EOE 
 

Traballo individual 
Proba escrita 

LGB2.4.2. Elabora a súa propia 
interpretación a partir dos 
argumentos expresados nun texto. 

CCL 1º, 2º, 3º 70% EMP Traballo individual 

D,E,H B2.5. 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 

3º 70% CL 
EOE 
 

Traballo individual 
Proba escrita 

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

CCL 
CSC 

3º 70% ECC 
EMP 

Traballo en grupo 
Observación 

D,E,H B2.6. 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 

3º 70% ECC 
CL 

Traballo en grupo 
Observación 

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

CCL 
CSC 

3º 70% ECC 
EMP 

Traballo en grupo 
Observación 

C,D,H B2.7. B2.7. Identificar os usos 
lingüísticos que conteñan 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

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

CCL 
CSC 

1º, 2º, 3º 70% ECC 
 

Traballo en grupo 
Traballo individual 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e 
mensaxes discriminatorias implícitas 
nos textos de medios de 

CCL 
CSC 

3º 100% ECC 
EMP 

Traballo en grupo 
Traballo individual 
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comunicación con especial atención 
á publicidade. 

B,E,F,H B2.8 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 

1º, 2º, 3º 80% CL 
EMP 
TIC 

Traballo individual 
Observación 

   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 

1º, 2º, 3º 50% EMP 
TIC 

Traballo individual 
Observación 

B,F,H B2.9. 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 1º, 2º, 3º 70% EOE 
CL 
CAV 

Traballo individual 
Proba escrita 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado 
en función da tipoloxía textual e do 
acto comunicativo. 

CCL 2º, 3º 100% EOE 
ECC 

Observación 
Proba escrita 

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

CCL 3º 100% EOE 
 

Traballo individual 
Proba escrita 

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 

1º, 2º, 3º 70% EOE 
TIC 

Rúbrica 

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

CCL 1º, 2º, 3º 30% EOE 
TIC 

Observación 
Proba escrita 
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gramaticais, de formato ou de 
presentación. 

B,E,F,H B2.10. 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 

1º, 2º, 3º 30% EOE 
TIC 

Observación 

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 

2º, 3º 80% EOE 
TIC 
CAV 

Traballo individual 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio 
de divulgación de textos propios, de 
coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións. 

CCL 
CD 
CSC 

3º 60% TIC 
CAV 
EMP 

Observación 
Rúbrica 

B,E,H B2.11 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 

2º, 3º 70% TIC 
CAV 
EMP 

Traballo individual 
Proba escrita 
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B,E,H B2.12 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 

3º 70% EE 
TIC 
CAV 
EMP 

Traballo individual 
Proba escrita 

B,E,H B2.13. 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 

3º 70% CL 
CAV 
ECC 

Rúbrica 
Proba escrita 

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

CCL 

CSC 

3º 70% EOE 
ECC 
EMP 

Traballo individual 
Rúbrica 

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

CCL 

 

3º 80% CL 
EOE 

Rúbrica 
Proba escrita 

D,H B2.14. 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 

2º 50% EOE 
ECC 
 

Observación 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B,E,L B3.1. B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso de 
diferentes categorías 
gramaticais, así como da 
fraseoloxía. 

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

CCL 
CAA 

1º, 2º, 3º 70% EOE Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

1º, 2º, 3º 70% EOE Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 

B,E,L B3.2. 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 

2º, 3º 100% EOE Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 
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B,E,I B3.3. 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 

1º, 2º, 3º 70% EOE 
CL 

Proba escrita 

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

CCL 
CAA 

1º, 2º, 3º 70% EOE 
CL 

Proba escrita 

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

CCL 1º, 2º, 3º 70% EOE 
CL 

Proba escrita 

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

CCL 1º, 2º, 3º 70% EOE 
CL 

Proba escrita 

A,D,E B3.4. 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 

1º, 2º, 3º 60% EO Proba oral 
Proba escrita 

B,E,N,L B3.5. B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma e para 
enriquecer o propio vocabulario. 

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

CCL 
CD 

1º, 2º, 3º 70% CL 
EMP 
TIC 

Traballo individual 
Traballo en grupo 

B,E B3.6 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 

1º, 2º, 3º 80% EOE Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
 

1º, 2º, 3º 50% EOE Traballo individual 
Proba escrita 
Observación 
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E B3.7. 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 2º, 3º 80% CL 
EOE 

Traballo individual 
Proba escrita 

B,E B3.8. 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 

3º 50% CO 
CL 

Traballo individual 

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

CCL 3º 50% CO 
CL 

Traballo individual 

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

CCL 3º 80% EOE Traballo individual 
Proba escrita 

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

CCL 3º 50% EOE 
CO 
CL 

Traballo individual 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía 
sintáctica correcta 

CCL 3º 50% EOE Traballo individual 

E,H B3.9. 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 

3º 80% EOE 
CO 
CL 

Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 

E B3.10. B3.10. Identifica adecuadamente 
en textos alleos e propios a 
estrutura, a construción e 
xustificación dos parágrafos, a 
vinculación e progresión 
temáticas, e elabora textos de 
acordo con estes parámetros. 

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

CCL 
 

1º, 2º, 3º 80% EOE 
CO 
CL 

Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
CAA 

1º, 2º, 3º 80% EOE 
CO 
CL 

Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 

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

CCL 
 

1º, 2º, 3º 80% EOE 
CO 

Traballo individual 
Proba escrita 
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CL Proba oral 

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

CLL 1º, 2º, 3º 80% EOE 
CO 
CL 

Traballo individual 
Proba escrita 
Proba oral 

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

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

CCL 1º, 2º, 3º 70% EOE 
CO 
CL 

 
Proba escrita 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e 
emprega nas producións propias, os 
distintos procedementos lingüísticos 
para a expresión da subxectividade. 

CCL 2º, 3º 60% EOE 
CO 
CL 

Traballo individual 
Proba escrita 

B,E B3.12. B3.12. Xustifica a adecuación dos 
textos, en función do contexto, 
do tema e do xénero e elabora 
producións propias cunha 
adecuación apropiada. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das 
producións en función do contexto, 
do tema e do xénero textual. 

CCL 
CAA 

3º 70% EOE 
CO 
CL 

Traballo individual 
Proba escrita 

LGB3.12.2. Elabora producións 
lingüísticas cunha adecuación 
apropiada ao contexto, ao tema e ao 
xénero textual. 

CCL 
 

3º 70% EOE 
CAV 
ECC 

Traballo individual 
Proba escrita 

B,E,H B3.13. 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 enos que 
se evitenestereotipos 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 

2º, 3º 70% CL 
EOE 
CAV 
ECC 
EMP 

Traballo en grupo 
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B,E B3.14. B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación 
e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción 
de textos. 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados 
en calquera das outras. 

CCL 
CAA 

3º 40% COE 
EMP 

Observación 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

Ñ,O B4.1. 
B4.2. 
B4.3 

B4.1. Valorar as linguas como 

medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, apreciar 
o plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer e 
describir o papel da lusofonía 
nas linguas do mundo no 
século XXI. 

 

LGB4.1.1. Valora a lingua como 
medio de relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo e 
argumenta fundamentadamente e 
cun discurso propio a súa postura. 

CCL 
CCEC 

2º, 3º 80% EMP 
EOE 
ECC 
 

Traballo en grupo 
Observación 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo 
inclusivo, desde a lingua propia, 
como expresión da riqueza cultural 
da humanidade e argumenta cun 
discurso propio a súa postura. 

CCL 
 

2º 70% EMP 
EOE 
ECC 
 

Proba escrita 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que 
forman parte da comunidade 
lusófona e sabe describir a súa 
importancia dentro das linguas do 
mundo no século XXI. 

CCL 
CSC 

2º 100% EMP 
EOE 
ECC 
CL 

Proba escrita 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica 
cotiá os principais recursos da rede 
en portugués (buscadores, 
enciclopedias e portais de noticias). 

CCL 
CSC 
CD 

2º 50% TIC 
EMP 

Traballo individual 
Observación 

Ñ,O B4.4. B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza da 

LGB4.2.1. Coñece e describe a 
lexislación estatal e autonómica 
básica en materia lingüística. 

CCL 
CSC 
 

3º 70% COE 
EOE 
ECC 

Proba escrita 
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lingua galega nos principais 
ámbitos e contextos sociais e 
privados así como ás tendencias 
de evolución. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

CCL 
CSC 
 

3º 70% COE 
EOE 
ECC 

Proba escrita 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de 
distribución de linguas tirando 
conclusións nas que incorpora os 
seus coñecementos sociolingüísticos. 

CCL 
CSC 
CD 

3º 50% COE 
EOE 
ECC 

Traballo en grupo 

LGB4.2.4. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia e emprega 
a terminoloxía apropiada. 

CCL 
CSC 
 

3º 70% COE 
EOE 
ECC 

Proba escrita 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 
evolución da lingua galega a partir da 
situación sociolingüística actual. 

CCL 
CSC 
 

3º 70% COE 
EOE 
ECC 

Proba escrita 

Ñ,O B4.5. B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu 
uso asumindo a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega. 

LGB4.3.1. Identifica os 
procedementos de normalización e 
argumenta axeitadamente a 
necesidade de continuar con este 
proceso na lingua galega. 

CCL 
CSC 
 

3º 70% COE 
EOE 
ECC 

Proba escrita 
Proba oral 

LGB4.3.2. Distingue normativización 
e normalización e explica 
axeitadamente cada fenómeno. 

CCL 
CSC 
 

3º 100% EOE 
ECC 

Proba escrita 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia 
práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL 
CSC 
 

2º,3º 100% EOE 
ECC 

Traballo en grupo 
Observación 

LGB.4.3.4. Coñece os principais 
axentes normalizadores en Galicia e 
valora a súa importancia. 

CCL 
CSC 
 

3º 80% EOE 
ECC 
EMP 

Proba escrita 

Ñ,O B4.6 B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da 
lingua galega, así como 
identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis 

LGB4.4.1. Recoñece os principais 
elementos da evolución da lingua 
galega desde 1916 ata a actualidade. 

CCL 1º, 2º, 3º 80% COE 
ECC 

Proba escrita 

LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes da 

CCL 
CCEC 

1º, 2º, 3º 80% COE 
ECC 

Proba escrita 
Proba oral 
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relevantes da súa historia social, 
e sinalar as distintas etapas 
desde 1916. 

historia social da lingua galega desde 
1916 e elabora textos expositivos 
sobre as diferentes etapas. 

EOE 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos 
feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde 1916. 

CCL 
CCEC 

1º, 2º, 3º 80% COE 
ECC 
 

Proba escrita 
Proba oral 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias 
dos feitos máis relevantes da historia 

social da lingua galega desde 1916. 

CCL 
CCEC 

1º, 2º, 3º 80% COE 
ECC 
 

Proba escrita 
Proba oral 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios e 
das TIC, relacionados coa historia 
social da lingua galega desde 1916 

CCL 
CCEC 
CD 

1º, 2º, 3º 80% COE 
TIC 
CAV 
EMP 
ECC 

Proba escrita 
Proba oral 

Ñ,O B4.7. 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 

3º 70% COE 
EOE 
CAV 
ECC 
EMP 

Traballo en grupo 
Traballo individual 

Ñ,O B4.8. B4.6. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos 
lingüísticos atribuíbles a calquera 
lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación 
axeitada. 

CCL 
CSC 
 

2º 50% COE 
EOE 
ECC 
 

Traballo en grupo 
Observación 

   LGB4.6.2. Analiza a opinión propia 
sobre as linguas, detecta os 
prexuízos, en caso de os ter, e 
rebáteos argumentadamente. 

CCL 
CSC 
 

2º 50% COE 
EOE 
ECC 
 

Traballo en grupo 
Observación 

Ñ,O B4.9. B4.7. Recoñecer e valorar os 
principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e 

LGB4.7.1. Recoñece os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua 
galega. 

CCL 
CSC 
 

1º 70% COE 
EOE 
 

Proba escrita 
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diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega. 

CCL 1º 70% COE 
EOE 
 

Proba escrita 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar 
como variedade unificadora. 

CCL 1º 70% COE 
ECC 
 

Proba escrita 

LGB4.7.4. Valora as variedades 
xeográficas da lingua galega como 
símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e rexeita 
fundamentadamente calquera 
prexuízo sobre a variación diatópica. 

CCL 
CSC 
 

1º 70% COE 
ECC 
EOE 
 

Proba escrita 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 
diastráticas e diafásicas da lingua 
galega e describe o influxo da 
situación sociolingüística nelas. 

CCL 
CSC 
 

1º 70% COE 
ECC 
EOE 
 

Proba escrita 

Bloque 5. Educación literaria. 

H,L B5.1 B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos 
períodos e xeracións da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

CCL 1º, 2º, 3º 100% COE 
EOE 
TIC 
CAV 

Proba escrita 

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 1º, 2º, 3º 100% COE 
EOE 
TIC 
CAV 

Proba escrita 

H,L B5.2. B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
obras representativas da 
literatura galega de 1916  ata a 
actualidade e relaciona o seu 
contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo 
criterios razoados, obras 
representativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade para a súa 
lectura. 

CCL 1º, 2º, 3º 50% COE 
EOE 
EMP 

Traballo individual 
Observación 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 
ou textos representativas da 
literatura galega de 1916 ata a 

CCL 1º, 2º, 3º 80% COE 
CAV 
EMP 

Proba escrita 
Traballo individual 
Observación 
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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 libre, textos de obras da 
Literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período 
da literatura galega correspondente 

CCL 1º, 2º, 3º 80% EOE 
CL 

Proba escrita 
Traballo individual 

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 1º, 2º, 3º 80% EOE 
CL 
EMP 

Proba escrita 
Traballo individual 

H,L B5.3 B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións e ler 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva 
e/ou dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

CCL 1º, 2º, 3º 70% EOE 
CL 
EMP 
ECC 

Proba escrita 
Observación 

   LGLB5.3.2. Participa con proveito de 
audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega 
de 1916  a actualidade e 
escribe/debate, argumentadamente, 

CCL 1º, 2º, 3º 50% EOE 
CL 
 

Proba oral 
Proba escrita 
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sobre os seus valores literarios 

B,H,L B5.4 B5.4. Elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen 
textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos 
individual e/ou colectivamente nos 
que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade. 

CCL 1º, 2º, 3º 80% COE 
EOE 

Traballo individual 
Traballo en grupo 

E,H,L B5.5. B5.5. Consultar fontes de 
información variadas e recursos 
das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de 
información variadas para a 
realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

CCL 1º, 2º, 3º 100% COE 
EOE 
EMP 
TIC 

Traballo individual 
Traballo en grupo 

LGLB5.5.2. Emprega  diferentes 
recursos das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 
 

CCL 
CD 

1º, 2º, 3º 100% COE 
TIC 
CAV 
EMP 

Traballo individual 
Traballo en grupo 

H,L,N B5.6 B5.6. Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na 
aula co fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a capacidade 
de expresión dos sentimentos e 
xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na 
aula. 

CCL 
CCEC 

2º, 3º 80% COE 
EOE 
 

Traballo individual 

   LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

CCL 
CCEC 

2º, 3º 50% COE 
EOE 
EMP 
 

Traballo individual 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Aspectos xerais 
 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Traballo individual e introdución paulatina de distintas técnicas de traballo colaborativo 
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- Uso habitual das TIC nos 4 niveis da ESO, dado que o centro participa no programa E-Dixgal e este ano incorpóranse 3º e 
4º da ESO a este programa 

- Papel facilitador do profesorado 

- Uso da Biblioteca 

- Uso de diversas fontes documentais 

- Actividades coa prensa e outros medios de comunicación 

- Dedicar 1 sesión semanal á lectura comprensiva na aula (lectura e comentario de textos de diferente tipo -artigos de 
xornais, libros de poemas, obras de teatro...) 

- Traballo sistemático co léxico: actividades sistemáticas de léxico-semántica e de adquisición de vocabulario (definicións, 
sinónimos, antónimos, campos semánticos, familias léxicas...) 

- Traballo con textos de diferente tipoloxía 

 
Estratexias metodolóxicas 
 
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa… 

- Elaboración de sínteses 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

- Comentarios de textos, gráficos, mapas 

- Lectura comprensiva de textos 

- Memorización comprensiva 

 

 
 

5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Os materiais e recursos empregados deben facilitar a aprendizaxe, ser necesariamente variados. 

 
Entorno virtual de aprendizaxe para 1º, 2º, 3º e 4º ESO, onde o alumnado poderá acceder a libros dixitais, a contidos 
complementarios, a enlaces diversos (cotovia.org...) e a materiais elaborados polo profesorado do departamento. 
 
Recursos que ofrece a biblioteca do centro para a lectura autónoma de obras literarias e para a lectura de prensa escrita. 
 
Material do Departamento de Orientación para o alumnado con Adaptacións Curriculares. 
 
Fotocopias, fichas de traballo, libros de lectura, CD, vídeos, láminas… completarán o material a utilizar tanto nas aulas de 1º e 2º 

como nas de 3º e 4º. 
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6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

En 1º, 2ª e 3º ESO: 

 

Probas Técnicas Instrumentos Porcentaxe 
Expresión oral  Proba oral 

(exposicións e uso do 
galego na aula)l 

Rúbrica 10 
 

Caderno 
 

Traballo individual Rúbrica 10 

Traballo diario, participación 
espontánea e actitude cara á lingua e á 
materia 

Traballo individual Táboa de 
observación 

10 

    

Creación de textos (descrición, noticia, 
banda deseñada...) 

Traballo individual Rúbrica 10 

Proba de lectura comprensiva 
Traballo creativo a partir da obra de 
lectura obrigatoria 

Proba escrita 
Traballo individual ou 
en grupo 

Escala numérica 
Rúbrica 

10 
10 

Probas de contidos lingüísticos, 
sociolingüísticos e literarios 

Proba escrita Escala numérica 40 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

 

En 4º ESO: 

 

Probas Técnicas Instrumentos            Porcentaxe 
Exposición oral Proba oral Rúbrica 15 

    

Traballo diario, participación 

espontánea e actitude cara á lingua e 

á materia 

Traballo individual Táboa de 

observación 

5 

Creación de textos (literarios ou non) Traballo individual Rúbrica 10 

Proba de lectura  

Traballo creativo a partir da obra de 

lectura obrigatoria 

Proba escrita 

Traballo individual ou 

en grupo 

Escala numérica 

Rúbrica 

10 

10 

Probas de contidos lingüísticos, 

sociolingüísticos e literarios 

Proba escrita Escala numérica 50 

 
 

A nota final será a media das tres avaliacións. Será necesario obter un 5 para superar a materia. Terase en conta a evolución 

positiva do/a alumno/a ao longo do curso. En 4º da ESO, a nota mínima nun exame ou proba escrita para poder facer media será 

de 3 puntos sobre 10. Neste nivel, realizarase unha proba de recuperación para cada unha das avaliacións suspensas, que terá 

lugar despois da avaliación.  

O alumnado que non acade o 5 ao facer a media das tres avaliacións, realizará unha proba escrita sobre os contidos 

imprescindibles de todo o curso no mes de xuño.  
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O alumnado que, por non ter superado a materia en xuño, vaia á proba de avaliación extraordinaria terá que demostrar que 

acada o grao mínimo de consecución dos estándares mínimos da materia. As probas deseñadas para a convocatoria 

extraordinaria serán empregadas tamén para a recuperación das materias pendentes de anos anteriores. Estas probas 

consistirán nun exame escrito. 

Os exames extraordinarios serán elaborados polo departamento tendo en conta os criterios aquí previstos. Cada profesora 

fará a corrección e cualificación dos seus cursos, correspondéndolle ao conxunto do departamento a resolución dos casos 

dubidosos.  

 Asemade, dentro da normal limpeza dos exames, o alumnado que sexa descuberto realizando prácticas inadecuadas, como 

copiar por calquera método, falsificar exercicios, presentar traballos que non sexan da súa autoría ou calquera outra acción 

inapropiada e inxusta para co resto de compañeiras e de compañeiros, será sancionado cun desconto de puntos, segundo 

decisión do profesorado en función da gravidade do caso, podéndose chegar a descontar a nota máxima da proba da que se 

trate. 

As probas escritas empregarán preguntas para valorar os coñecementos adquiridos, elaboración ou comentario de textos de 

distinta tipoloxía, comentarios literarios e tarefas que se cualificarán mediante rúbricas. Irán encamiñadas en dúas direccións: 

comprobar os coñecementos adquiridos polo alumnado e comprobar a súa competencia na expresión e na comprensión escrita.   

En todos os traballos escritos, terase en conta a corrección ortográfica e morfosintáctica, así como o uso dun léxico axeitado 

ao nivel e ao rexistro comunicativo e a coherencia e cohesión do texto, de acordo co nivel do que se trate. Os erros ortográficos 

restarán 0´1 puntos, ata un máximo de 1´5; pola mala presentación dos exames e traballos poderase descontar ata 0´5 puntos. 

En calquera caso, será decisión da profesora o xeito de avaliar as faltas ortográficas, morfosintácticas, erros léxicos, etc., que 

restarán 0´2 puntos no caso de faltas graves, en todo tipo de probas escritas, á marxe das preguntas específicas sobre eses 

temas sempre sen que a suma destes dous descontos non supere os dous puntos. 
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 A observación incluirá a observación directa, portfolios ou rexistros de clase. A avaliación dos estándares correspondentes ao 

bloque de comunicación oral poderá incluír audicións e exposicións sobre elas, debates, exposicións orais sobre temas propostos 

e preparados previamente, participación en conversas improvisadas ou con preparación previa e lecturas. 

 

Para acadar os estándares de aprendizaxe que non fosen superados no seu momento, proporcionaranse actividades de 

reforzo e poderanse realizar, segundo criterio do profesorado, actividades de recuperación das diferentes probas e traballos. Os 

apartados de “Produción espontánea” e “Actitude cara á lingua e a materia” recuperaranse cunha cualificación positiva na 

seguinte avaliación. 

En cada unha das probas e traballos, así como no relativo á produción espontánea e á actitude, especifícanse en Anexo os 

estándares que se avalían en cada unha delas. 

Todas as probas para as que se fixe un prazo de entrega han de ser presentadas en dita data. A non presentación en tempo e 

forma implicará a cualificación “non presentada”. 

 

7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 
Estableceranse unha serie de indicadores para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente atendendo a diferentes 

aspectos da docencia, como a planificación das sesións, a motivación do alumnado, o desenvolvemento da ensinanza e o 

seguimento e avaliación do proceso de ensinanza aprendizaxe. 
 

Este seguimento farase con periodicidade trimestral e terá como obxectivo a mellora de aspectos de cara ao seguinte trimestre 

e tamén a final de curso para ter unha visión de conxunto que permita facer as melloras oportunas para o vindeiro curso. 
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Para levar a cabo esta avaliación da práctica docente, empregaremos a seguinte táboa: 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PLANIFICACIÓN Programa a materia tendo en conta 

os estándares de aprendizaxe nas 

leis educativas. 

  

 Programa  a  materia  tendo  en  

conta  o  tempo dispoñible para o seu 

desenvolvemento. 

  

 Selecciona  e  secuencia  de  forma  

progresiva  os contidos da 

programación de aula tendo en conta 

as particularidades   de   cada   un   

dos   grupos   de estudantes. 

  

 Planifica as  clases  de modo flexible, 

preparando actividades e recursos 

axustados á programación de aula e 

ás necesidades e aos intereses do 

alumnado. 

  

 Establece os criterios, 

procedementos e instrumentos de 

avaliación e autoavaliación que 

permiten facer o seguimento do 

progreso de aprendizaxe dos seus 
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alumnos e alumnas. 

 

 Coordínase co profesorado doutros 

departamentos que poidan ter 

contidos afíns á súa materia. 

  

    

MOTIVACIÓN DO 

ALUMNADO 

Propón situacións que introduzan a 

unidade (lecturas, debates, 

diálogos...). 

 

  

 Relaciona as aprendizaxes con 

aplicacións reais ou coa súa 

funcionalidade. 

 

  

 Informa sobre os progresos 

conseguidos e as dificultades 

atopadas. 

 

  

 
 

Estimula a participación activa dos 

estudantes en clase. 

 

  

 Promove a reflexión dos temas 
tratados. 

 

  

    

DESENVOLVEMENTO Resume as ideas fundamentais discutidas   
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DO ENSINO antes de pasar a unha nova unidade ou 

tema con mapas conceptuais, esquemas... 

 

 Cando introduce conceptos novos, 

relaciónaos, se é posible, cos xa 

coñecidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pon exemplos... 

 

  

 Ten predisposición para aclarar dúbidas e 

ofrecer asesoramento dentro e fóra das 

clases. 

 

  

 
 
Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo 

para apoiar os contidos na aula. 

 

  

 Promove o traballo cooperativo e mantén 

unha comunicación fluída cos estudantes. 

 

  

  

Propón actividades que permitan a 

adquisición dos estándares de aprendizaxe 

e as destrezas propias da etapa educativa. 

 

  

 Propón actividades grupais e individuais.   

 Detecta os coñecementos previos de   
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cada unidade didáctica. 

 

 Proporciona a información necesaria 

sobre a resolución das tarefas e como 

pode melloralas. 

 

  

 Corrixe e explica de forma habitual os 

traballos e as actividades dos alumnos e 

as alumnas, e dá pautas para a mellora 

das súas aprendizaxes. 

  

 Utiliza suficientes criterios de avaliación 

que atendan de maneira equilibrada a 

avaliación dos diferentes contidos. 

 

  

 Propón novas actividades adaptadas ós 

diferentes ritmos de aprendizaxe 

 

  

 Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 

función dos contidos, o nivel dos 

estudantes, etc. 
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8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES 

 

Para a superación da materia pendente de cursos anteriores proporcionaremos 2 boletíns de actividades que faciliten ao 

alumnado a consecución do grao mínimo esixible para superar a materia. As actividades serán avaliadas polo profesorado que lle 

dea clase á alumna ou ao alumno en cuestión. 
  

O alumnado deberá entregar estas actividades correctamente feitas dentro do prazo que se lle indique, demostrando que vai 

acadando o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe do curso.  

Para o alumnado que non acade o grao mínimo de consecución a través dos boletíns de actividades, realizarase unha proba 

escrita. 
 

A proba da avaliación extraordinaria para o alumnado que non acade os mínimos en xuño consistirá nun exame escrito que 

terá como obxectivo comprobar que o alumnado acadou os obxectivos ou o grao mínimo dos estándares traballados ao longo do 

curso. 

 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

 

Para a realización da avaliación inicial, prestaremos atención ás catro destrezas comunicativas: comprensión oral e escrita e 

expresión oral e escrita. Ademais, avaliaremos outras cuestións lingüísticas como a ortografía, os coñecementos gramaticais, 

sociolingüísticos ou literarios. 

Baixo o criterio de cada profesora ou profesor, empregaremos a observación directa na aula ou probas de distinto tipo, que 

poderán ser: proba de comprensión oral, que consistirá na audición dun texto axeitado ao nivel. A partir dela, o alumnado deberá 

demostrar a súa comprensión respondendo a cuestións sobre aspectos da mesma. A continuación xeraranse cuestións que 
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impliquen emitir unha opinión sobre o tema tratado no texto; proba de comprensión escrita, que consistirá na lectura dun texto e a 

resposta a preguntas sobre ela; redacción dun texto para comprobar o nivel de expresión escrita ou un breve cuestionario para 

comprobar os seus coñecementos sobre o funcionamento da lingua, a sociolingüística ou a literatura. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Medidas organizativas 

 

● Actividades de ampliación e/ou reforzo para aqueles casos en que o ritmo difira do conxunto da clase, e que 

dependerán das necesidades específicas de cada caso. Para iso disporemos de actividades de distinto tipo e nivel de 

dificultade que nos sirvan para incidir sobre aqueles aspectos que resulten máis complicados ou difíciles, ou, noutros casos, 

que amplíen a información a aqueles alumnos e alumnas que así o demanden. 

● O curso pasado, debido á especial situación pola pandemia de Covid, creouse unha nova liña por cada nivel en 1º, 2º e 3º 

da ESO, polo que desapareceron os agrupamentos específicos que funcionaban outros anos en 1º e 2º da ESO para acoller o 

alumnado con maiores dificultades na materia. En contrapartida, os grupos eran menores e as posibilidades de traballar máis 

individualizadamente co alumnado melloraron, o que redundou en mellores resultados académicos. Este ano, ao diminuír o 

número de profesorado a niveis pre-covid, perdeuse esa nova liña.  

● Reforzo de 1 hora semanal de LGL para o alumnado de 1º e 2º da ESO que presente maiores dificultades. Este apoio 

realizarase dentro da aula de referencia e con todo o grupo e consistirá na presenza da outra profesora de LGL que non dea a 

materia nese nivel, quen apoiará ao alumnado con dificultades durante 1 sesión á semana dentro do horario da materia. 
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● Exención de Francés en 1º e 2º de ESO. 

● Reforzos para o alumnado con discapacidade visual: 

- Reforzos consistentes na adaptación de materiais e soportes. 

- Reforzos de tempos para as diferentes probas orais e escritas e para a realización de tarefas na aula. 

 

▪ A Aula de Convivencia, como un recurso máis do centro para atender ao alumnado con problemas na súa conduta, sobre 

todo os conflitos que se xeran na aula, para evitar a escalada do conflito na aula. 

 

Medidas curriculares 

 
▪ Adaptacións Curriculares Significativas para o alumnado que o precise coa axuda do Departamento de Orientación. 

▪ Plan de Traballo Individualizado 

▪ A partir de 2º, a atención ao alumnado con materias pendentes como unha medida de atención á diversidade máis. 

▪ Apoio por parte do profesor de Pedagoxía Terapéutica, para aquel alumnado que se determine. 

▪ Para o alumnado con discapacidade visual, contamos coa colaboración do profesor da ONCE, D. Antonio Villar. 

▪ Medidas adoptadas co alumnado TDAH: as previstas nos correspondentes protocolos de actuación e o seguimento das 

orientacións do Departamento de Orientación. 
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Acordos dos departamentos de Lingua Castelá e de Lingua Galega con respecto ao reforzo de Exención de Francés: 
 

 En anos anteriores, existía un acordo entre os dous departamentos para distribuír as horas de Exención de Francés 

entre as dúas linguas: galego e castelán. Este curso, como as dúas especialistas en LGL damos este reforzo nos dous 

niveis nos que se imparte (1º e 2º da ESO), e ante a situación de desigualdade e de desequilibrio entre as dúas linguas, 

pois o alumnado presenta unha competencia lingüística en lingua galega moi inferior á que ten en lingua castelá, 

acordamos traballar nos dous niveis en galego. 

Abordarase o traballo na competencia en comunicación lingüística desde tres dimensións: 
 

· Falar e escoitar: expresión e comprensión de mensaxes orais en situacións comunicativas diversas. 
 

· Ler: comprender e usar textos de diferente tipoloxía: informativos, narrativos, de opinión... 
 

· Escribir: compoñer distintos tipos de textos e documentos con intencións comunicativas diversas. 

 
Propostas concretas nas tres dimensións arriba sinaladas: 

 

· Falar e escoitar: 
 

◦ Expresar e comprender as ideas, necesidades e sentimentos. 
 

◦ Implicarse activamente  nas conversas e adoptar unha actitude dialogante. 
 

Exemplos de actividades: 
 

◦ Presentación pública, por parte do alumnado, dalgunha produción elaborada individualmente ou en grupo. 
 

◦ Debates en grupo sobre un tema coñecido ou preparado de antemán. 
 

◦ Exposición en voz alta dunha argumentación ou opinión persoal. 
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· Ler: 
 

◦ Ler textos de tipoloxía diversa en distintos formatos, tanto papel como dixital. 
 

◦ Traballar as destrezas necesarias para a comprensión do que se le.  

 Exemplos de actividades: 
 

◦ Facer lectura en voz alta de diversos tipos de textos en diversos formatos, centrándonos especialmente nos narrativos e 

descritivos en 1º, e nos expositivos e argumentativos en 2º. 
 

◦ A partir da lectura dun texto, seleccionar cal de entre diversas respostas posibles expresa mellor o que di o texto. 
 

◦ A partir da lectura, indicar que cadro, título, gráfico, etc., é máis acorde co texto. 

◦ Estrutura dun texto dado: título, idea principal e secundaria, subliñado, esquemas, resumos, cadros sinópticos... 

 

· Escribir: 
 

◦ Ser quen de escribir textos de tipoloxía diversa e en diversos soportes. 
 

◦ Traballar as destrezas para escribir con limpeza e corrección ortográfica. 
 

◦ Compoñer textos libres sobre temas dados. 
 

◦ Compoñer respostas axeitadas e coherentes a preguntas, cuestións... 
 

◦ Facer traballos monográficos, de xeito individual ou colectivo, traballando os aspectos de busca de información, selección 

da mesma e elaboración do traballo. 
 

◦ Incidir na adquisición de vocabulario, mesmo coa realización de dicionarios personalizados. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

· Elaborar resumos, esquemas, mapas conceptuais a partir dun texto escrito sobre un tema específico e coñecido, reflectindo os 

principais argumentos e ideas. 
 
· Elaborar sínteses orais do sentido global de textos escritos, diferenciando ideas principais e secundarias. 
 
· Integrar informacións procedentes de diferentes textos, e en soportes diversos, sobre un tema dado co fin de elaborar un texto 

de síntese. 
 
· Expoñer oralmente ou por escrito o desenvolvemento dun tema de forma ordenada, axustándose a un guión previo. 
 
· Crear textos escritos de diferente tipo cun vocabulario adecuado e respectando os criterios de corrección ortográfica e de 

presentación. 
 
· Adecuar a produción oral ou escrita aos requirimentos dados. 
 

● Utilizar as principais ferramentas dos procesadores de textos e de busca de información na rede e aplicala a 

traballos sinxelos de investigación. 

 
● Aplicar as normas ortográficas e de puntuación na elaboración de textos en todas as situacións (apuntamentos, respostas a 

preguntas, traballos, exercicios...) 

 
● Utilizar o léxico apropiado á materia e ao contexto. 

 

· Ler en voz alta e de xeito expresivo (entoación, pausas...). 
 

· Respectar as normas básicas da comunicación oral interactiva (quendas de palabra, escoita, expresión das ideas propias, 

respecto das ideas dos demais...). 
 

· Cooperar en traballos en parellas, grupos... 
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Traballarase unha vertente máis pragmática da lingua, sen esquecer aspectos máis formais, que se traballarán máis 

especificamente noutras medidas como os reforzos e as exencións de francés. 
 

 

 

Tamén contamos este ano con alumnado estranxeiro que levan pouco tempo escolarizados no noso sistema educativo, que 

teñen un coñecemento case nulo da nosa lingua. Por ese motivo, recibirán apoio por parte do profesorado co fin de acadar os 

rudimentos da lingua que lles permitan ir pouco a pouco seguindo o ritmo do curso. Para iso, realizaranse fichas de vocabulario 

básico, seleccionaranse lecturas asequibles ao seu nivel e enfocarase o estudo da lingua dende un punto de vista especialmente 

instrumental co fin de que consigan coa maior rapidez posible alcanzar mínimos en expresión e comprensión. Do mesmo xeito, ao 

alumnado exento da materia proporcionaráselle material axeitado que lle facilite ir avanzando na adquisición de coñecementos 

que lle permitan comprender e expresarse na nosa lingua. 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA 

 

Os elementos transversais especifícanse no apartado 3 desta programación. 
 
 
 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 
Este ano, a realización de actividades complementarias vai estar condicionada aos protocolos derivados da pandemia 

Propoñemos unha lista de posibilidades, coa pretensión de levar a cabo algunhas delas en función das circunstancias que se 

produzan ao longo do curso e, sobre todo, da dispoñibilidade económica do noso Departamento: 
 

- Asistencia a aquelas representacións teatrais de interese, sobre todo se se tratase de obras relevantes da nosa literatura ou 

que fagan alusión a obras, autores ou feitos literarios. 
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- Organización de conferencias ou calquera outro tipo de relatorios sobre temas relacionados co noso currículo, especialmente 

no entorno da Semana das Letras Galegas. 

 

- Organización de actividades de contacontos e, en xeral, calquera tipo de actividades de animación á lectura. 

 

- Actividades de libro-fórum, coa presenza, se fose posible, dalgunha escritora ou dalgún escritor dos incluídos nas nosas listas 

de lectura (mediante a colaboración dalgunha editorial). 

 

- Celebración das festas tradicionais (Magosto, Nadal, Entroido, Maios, etc.) e actividades relacionadas con elas. 

 

- Colaboración na edición dun xornal ou revista escolar a partir do traballo na aula sobre a linguaxe e os xéneros periodísticos. 

 

- Organización dun obradoiro de Escritura Expresiva en colaboración co Departamento de Lingua Castelá e 

Literatura. 

 

- Obradoiro de regueifa, para traballar a improvisación oral. 

 

- Asistir á presentación do filme María Solinha, á súa proxección e coloquio posterior co director Ignacio 

Vilar, no Auditorio de Cangas.  
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13. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

En canto ao plan lector, somos conscientes de que a lectura é moi importante na nosa materia e estará presente en todo 

momento. 

No noso Departamento cremos que a lectura debe ser unha tarefa obrigatoria, posto que contribúe a mellorar a capacidade 

tanto lectora como comprensiva, a aumentar e mellorar o vocabulario e, como non, a viaxar e soñar. Pero tamén cremos que debe 

ser un pracer. É por iso que propoñemos ao alumnado un libro que coidamos lle pode resultar interesante. 

A partir da lectura do libro proposto realizaremos: 

1º Control de lectura, baseado en preguntas sobre a trama, os personaxes e/ou ambientes. Este control poderá ser realizado 

de maneira oral ou escrita. 

2º Realización dun traballo creativo a partir da lectura da obra. Pode ser individual ou en grupo (máximo catro alumnos/as), 

pois pretendemos fomentar o traballo cooperativo: que ideen en común, que repartan tarefas en común, que discutan certas 

aspectos en común... e que cheguen a unha avinza, acordo. 

O traballo será totalmente libre (o único que non se pode facer é o resumo), deste xeito logramos que o alumnado demostre a 

súa creatividade. Sempre ten que ir acompañado dunha presentación na que se explique en que consiste o traballo e como se 

levou a cabo. 

Son varias as ideas que lles damos: 

 -Realización de fotonovelas nas que as imaxes, acompañadas de textos, ilustran e explican a historia. 

 -Realización de bandas deseñadas de toda a historia ou dunha parte que lles pareceu esencial, que lles fixo graza, que lles 

gustou... 

 -Elaboración de relatos a partir dalgún personaxe do libro lido; redacción doutro final... 

 -Trailers anunciando a historia. 
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 -Facer de booktuber comentando o libro, realizando unha recensión e dando a súa opinión ben argumentada. 

 -Representación teatralizada da obra ou de parte da obra que, ás veces, pode ser actuando o alumnado ou usando 

marionetas ou facendo teatro de sombras. 

 -Libros en 3D: maquetas feitas con diferentes materiais: cartón, plástico, teas... sobre algún aspecto da obra. 

 -Vídeos. 

 -Etc. 

As obras literarias serán variadas e adaptadas ás distintas idades (novelas románticas, de humor, de aventura, de misterio, de 

mitoloxía, lendas…) e tocarán temas transversais e de interese para a formación das e dos adolescentes (amor, amizade, 

supervivencia, o medio ambiente, a explotación laboral, a crueldade, a familia, a sexualidade, a liberdade, a guerra, a morte, a 

inmigración, a emigración, a inxustiza, a mentira, a violencia, a infancia, a solidariedade, o mundo rural, a especulación 

económica, etc.). Ademais, completaremos o noso plan lector ao longo do curso coas lecturas do material de traballo que 

utilicemos, e que se extraerán de diferentes fontes, como xornais, internet, enciclopedias, etc. 

Baixo o criterio de cada profesora ou profesor, poderáselle ofrecer ao alumnado a posibilidade de subir a nota da avaliación 

coa lectura de obras diferentes das obrigatorias co obxectivo de incentivar a lectura entre o noso alumnado. 

Ademais das lecturas obrigatorias, proporcionaráselle ao alumnado información e suxestións doutras obras literarias en 

función dos distintos niveis, co fin de que poidan elixir que ler no seu tempo de lecer. 

Deseñamos uns itinerarios lectores que aparecerán recollidos no Plan Anual de Lectura do Centro no que quedan indicadas as 

lecturas que se desenvolverán na materia de Lingua Galega e Literatura. Son os seguintes: 
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Lecturas.  Modalidades e 

tipos. 

Lecturas complementarias 

de tipo informativo, 

relacionadas cos contidos 

de cada materia. 

Lecturas compartidas e 

comentadas, de tipo 

literario, recreativo ou 

informativo, entre varios/as 

alumnos/as. 

Lecturas guiadas: todo o 

alumnado do mesmo nivel o 

mesmo título. 

Educación literaria  

(específico para as áreas 

lingüísticas) 

Lectura extensiva: 

propostas de lecturas 

libres, que poden ser 

compartidas ou non. 

1º ESO  

Lecturas de textos traballados 

na aula, ben dos materiais 

das editoriais de Edixgal ou 

outros proporcionados polo 

profesorado. Artigos, 

documentos non literarios 

proporcionados polo 

profesorado con distinta 

periodicidade, dependendo do 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura conxunta na aula de: 

 

Historia da lingua galega de 

Pepe Carreiro 

 

O achado do castro de M. 

Núñez Singala 

 

Lendo lendas, digo versos de 

A. García Teijeiro e A. 

Reigosa 

 

O tesouro de A. Pina, conto 

sobre o 25 de abril en 

Portugal 

 

1ª avaliación:  

 

Escoller entre: 

 

-A balada dos unicornios de 

Ledicia Costas; 

 

- As meigas de Lupa de María 

Solar. 

 

2ª avaliación: 

 

Escoller entre: 

 

- Denébola a Roxa de Héctor 

Cajaraville; 

 

-O misterio de Portomarín de 

Antía Yañez. 

 

3ª avaliación: 

 

Escoller entre: 

 

-As flores radioactivas de A. 

Fernández Paz; 

 

-Recinto gris de Ledicia 

Costas. 

• Lecturas de libros con 

carácter voluntario que poden 

aportar ata 0´5 puntos cada 

un (ata un máximo de 1) á 

nota da avaliación. Entre 

outros títulos: 

 

Alonso, Fran. Cartas de amor 
 
Alonso, Fran. Poetízate 
 
Blanco Amor, Eduardo. A 
esmorga 
 
Cajaraville, Héctor. Denébola 
a Roxa 
 
Castelao. Os dous de sempre 
 
Castelao. Os vellos non 
deben namorarse 
 
Cunqueiro, Álvaro. Merlín e 
familia 
 
Castro, Francisco. Chamáde 
Simbad 
 
Castro, Francisco. Iridium 
 
Costas, Ledicia. Escarlatina, a 
cociñeira defunta  
 
Costas, Ledicia. Esmeraldina, 

2º ESO Lecturas de obras ou 

fragmentos de obras de 

distintos xéneros e tipoloxía, 

1ª avaliación 

 
Ons. Carlos Meixide 
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non necesariamente literarias, 

do tipo: 

 

En galego, por que non?  

 

55 mentiras sobre a lingua 

galega 

 

Made in Galiza 

 

Instrucións para tomar café 

2ª avaliación 

 
Cartas de inverno. Agustín 
Fernández Paz 
 
3ª avaliación 

 
Jules Verne e a vida secreta 
das mulleres planta. Ledicia 

Costas 
 

a pequena defunta 

 
Costas, Ledicia. Jules Verne 
e a vida secreta das mulleres 
planta 

 
Costas, Ledicia. Recinto gris 
 
Costas, Ledicia. Unha estrela 
no vento 
 
Dieste, Rafael. Dos arquivos 
do trasno 
 
Esteban, Manuel. A ira dos 
mansos 
 
Fariña, Anxo. Os Megatoxos 
e a batalla de Rande 
 
Fernández Paz, Agustín. Aire 
negro 

 
Fernández Paz, Agustín. O 
centro do labirinto 
 
Fernández Paz, Agustín. 
Contos por palabras 
 
Fernández Paz, Agustín. Non 
hai noite tan longa 
 
Fernández Paz, Agustín. 
Noite de voraces sombras 
 
Fernández Paz, Agustín. O 
único que queda é o amor 
 
Gallego Abad, Elena. Dragal  
 
Lopo, Santiago. Game over 
 
M. Fraga, Antonio. 

3º ESO 1ª avaliación 
 
O corazón de Xúpiter. Ledicia 

Costas 
 
2ª avaliación 

 
Os nenos da varíola, María 
Solar. 
 
3ª avaliación 

 
Corredores de sombra. 
Agustín Fernández Paz 
 
 

4º ESO 1ª avaliación 

 

Escoller entre: 

 

-Noite de voraces sombras, 

de A. Fernández Paz; 

 

-Memoria do silencio, de Eva 

Mejuto. 

 

2ª avaliación 

 

Escoller entre: 

 

-Os dous de sempre, de 
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Castelao; 

 

-A esmorga, de Eduardo 

Blanco Amor. 

 

3ª avaliación 

 

Escoller entre: 

 

-A ira dos mansos, de Manuel 

Esteban; 

 

-Europa Express, de Andrea 

Maceiras. 

 

 

Santoamaro 

 
Maceiras, Andrea. O que sei 
do silencio. 
 
Maceiras, Andrea. Conta 
nove estrelas. 
 
Maceiras, Andrea. Europa 
Express. 
 
Maceiras, Andrea. A folla azul 
 
Meixide, Carlos. Cans 

 
Meixide, Carlos. Guitiriz 
 
Meixide, Carlos. Arousa 

 
Mejuto, Eva. 22 segundos 
 
Mejuto, Eva. Memoria do 
silencio 
 
Moreno, Mª Victoria. 
Anagnórise 

 
Moure, Teresa. Unha 
primavera para Aldara 
 
Núñez Singala, Manuel. 
Comedia bífida 
 
Pedreira, Emma. Os corpos 
invisibles 
 
Prado, Miguelanxo. Ardalén 
 
Prado, Miguelanxo. O pacto 
do letargo 
 
Reimóndez, María. Fóra do 
normal 
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Reimóndez, María. O club da 
calceta 
 
Reimóndez, María. Pirata 

 
Reimóndez, María. Corredora 
 
Rivas, Manuel. O lapis do 
carpinteiro 
 
Roca, Paco. Engurras. Novela 
gráfica 
 
Santiago, Eduardo. O mundo 
máxico de Lía 
 
Sende, Sechu. Made in 
Galicia 
 
Villar, Domingo. Ollos de 
auga 
 
Yáñez, Antía. O misterio do 
torque de Burela. 
 
Zúñiga, Iolanda. Vidas post-it 
 

Espazos Aula / Casa Aula  Casa Biblioteca / Casa 

 
Ao mesmo tempo, dentro das posibilidades marcadas pola pandemia e os protocolos pertinentes, empregarase a biblioteca 

como lugar de consulta e busca de información en distintos soportes para a elaboración doutros traballos, intentando familiarizar 

ao alumnado co propio espazo físico e tamén co seu funcionamento. Neste sentido, empregaranse algunhas sesións para ensinar 

ao alumnado a buscar a bibliografía que precisen dun xeito adecuado e eficaz. 

 

14. FOMENTO DAS TIC 
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Somos conscientes tamén de que no mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 

información e competencia dixital. As TIC resultan imprescindibles na sociedade da información en que vivimos, aumentan as 

posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar formas de traballo cooperativo. 

Especialmente a partir da experiencia do confinamento do curso pasado e da necesidade de implementar as formas de traballo 

a distancia, as TIC están a cobrar moita importancia no ámbito educativo. Como acordo do claustro do centro, este ano, para os 

cursos de 3º e 4º da ESO adscribímonos tamén ao proxecto EDIXGAL, que xa estaba a funcionar en 1º e 2º.  

 

Cómpre pois que o alumnado aprenda a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados 

e que serán imprescindibles tanto neste curso como na súa vida posterior. Así, mellorar as súas habilidades e obter información 

verbo da área en que estean traballando, no noso caso, lingüística e literaria: uso de dicionarios, correctores ortográficos, 

enciclopedias, xornais dixitais, bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións de obras literarias, etc., está incluído nos obxectivos 

a lograr. 
 

Non se trata só de que o alumnado poida acceder con autonomía ás distintas fontes de información, senón que sexa quen de 

analizar esta e presentar as conclusións de maneira clara utilizando tamén, de ser o caso, as posibilidades que ofrecen as TIC, 

para elaborar textos escritos ben presentados e correctos (procesadores de textos, correctores ortográficos, exposicións 

planificadas, etc.). 
 

Ademais, seméllanos necesario facer unha análise da presenza das redes sociais, das súas vantaxes e desvantaxes, dos 

seus perigos e utilidades..., que contribuiría a mellorar a competencia dixital do noso alumnado. 
 

Entre as actividades deseñadas para a utilización das TIC podemos sinalar: a presentación de traballos en power point, o 

emprego da pizarra dixital como apoio de explicacións e corrección de tarefas, o uso do correo electrónico para a entrega de 

traballos ou a busca de información en páxinas de internet, así como o coñecemento e emprego de diferentes buscadores. 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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En función do anterior, avaliaranse e proporanse as melloras que se consideren necesarias en torno ós seguintes aspectos: 
 
 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... PROPOSTAS DE MELLORA 

Temporalización das unidades didácticas 
 

   

Desenvolvemento dos obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da  unidade    

Análise das competencias    

Realización de tarefas    

Idoneidade das estratexias metodolóxicas    

Recursos    

Claridade nos criterios de avaliación    

Uso de diversas ferramentas de avaliación    

Análise dos estándares de aprendizaxe    

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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16. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ÁS CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DA PANDEMIA 

En función do contexto derivado da pandemia e das medidas sanitarias e sociais que se deriven dela, realizaranse as 

adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, identificando aquelas aprendizaxes imprescindibles 

para a adquisición das competencias clave, así como deseñando tarefas globais e estratexias e instrumentos de avaliación 

máis adecuados para a consecución deste obxectivo. 

En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas 

deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e 

potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliación continua. 

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao alumnado que tivese 

dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de atención a diversidade que se 

poidan establecer. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o nivel competencial 

acadado polo alumnado, sempre adecuándose as modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial. 

Neste sentido, seguimos o acordo do claustro de traballar con Edixgal, ferramenta que nos será moi útil no caso de posibles 

confinamentos. En todos os niveis o alumnado contará con ordenadores portátiles do programa Edixgal. Durante o inicio do 

curso detectaremos as posibles dificultades de conexión do alumnado, propoñendo solucións concretas para cada caso. 

 O profesorado poderá levar un seguimento do curso do alumnado mediante a supervisión e avaliación das tarefas 

propostas a través de Edixgal e poderá comunicarse co alumnado a través desta mesma plataforma ou do correo electrónico. 

Tamén contemplamos a posibilidade de realizar videoconferencias para poder ofrecer unha conexión á aula ao alumnado 

confinado. 
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17. MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA CURSO 2021-2022: 

 
 

Lucía Docampo Martínez 1º ESO A e B; 4º ESO A e B; 1 hora de apoio de LGL a alumnado de 2º ESO e Reforzo de 

lingua galega a alumnado de Exención de Francés de 1º ESO A. 

 

Inés Rodo Montes 2º ESO A e B; 3º ESO A e B; 1 hora de apoio de LGL a alumnado de 1º ESO e Reforzo de 

lingua galega a alumnado de Exención de Francés de 2º ESO A. 

 

 

 

 

 

 

 
 

IES MONTE CARRASCO 
 

CANGAS DO MORRAZO 
 

14 de setembro de 2021  
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ANEXOS 

  



 
 

93 
 

 

RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 5 4 3 2 1 

PRESENTACIÓN Boa caligrafía. Escrito limpo, 
ordenado, sen borróns e coas 
marxes adecuadas. 

Boa caligrafía con correccións 
esporádicas pero aspecto 
xeral limpo. Xeralmente 
respecta as marxes. 

Letra descoidada e borróns 
frecuentes. Poucas veces 
lembra as marxes. 

Letra descoidada, liñas 
torcidas, sen marxes e con 
aspecto descoidado. 

Letra case ilexible, sen 
marxes, con borróns e 
aspecto sucio. Pintas de 
borrador. 

ELABORACIÓN Segue unha planificación 
previa, ben estruturado e 
cunha conclusión clara. 
Interese do exposto. 

Houbo unha planificación 
previa pero non se seguiu ou 
non se fixo correctamente. 
Bastante ben estuturado e 
con conclusión clara. 

Non houbo preparación 
previa ou non se fixo de 
xeito adecuado. Hai fallos 
na estrutura ou a 
conclusión non é moi clara. 

Non houbo apenas 
planificación e hai 
importantes erros na 
estrutura. A conclusión 
non é clara. 

Improvisado, sen respectar 
a estrutura. Mestura ideas. 

CLARIDADE E 
COHERENCIA 

O texto está redactado de 
xeito claro e coherente. 
Enténdese ben, enlaza as 
ideas. Correcto uso dos 
conectores. 

Expresa as ideas de forma 
clara pero o transmitido é 
menos preciso. Suma de 
oracións. 

Hai ideas claras pero 
outras están confusas e 
non se entende ben o que 
quere dicir. 

Non hai claridade na 
redacción nin na 
exposición das ideas. Son 
inconexas. Non hai 
conectores. 

Oracións soltas, sen 
redactar. Ideas inconexas. 
Non se axusta ó tema. 

MORFOSINTAXE Elabora períodos oracionais 
complexos, usando os nexos 
axeitados. Corrección no uso 
de pronomes, xénero do 
substantivo, tempos verbais.. 

Oracións simples, 
xustaposición. Confusión no 
xénero. 

Oracións simples, 
xustaposición. Confusión 
no xénero. Algún erro na 
colocación dos pronomes 
átonos. 

Máis confusión, máis erros 
pronominais. Uso 
incorrecto de TE e CHE. 

En xeral, tradución literal 
do castelán. Non hai 
morfosintaxe galega. 

VOCABULARIO Precisión, riqueza semántica 
sobre o tema tratado, 
enriquecido polo propio 
alumno, que incorporou 
todos os termos aprendidos. 

Corrección e precisión, pero 
pouca riqueza. Uso forzado 
de termos novos. 

Pouca riqueza. 
Imprecisións. Pouco 
específico. 

Abuso de termos comodín. 
Moita imprecisión. Moi 
pouco específico. 
Castelanismos. 

Erros. Pobreza. Non recolle 
nin a metade dos termos 
tratado. Recurso de 
palabras comodín. Moitos 
castelanismos. 

ORTOGRAFÍA Coñece e aplica as normas 
ortográficas. Ningunha falta 
de ortografía. Puntuación 
correcta. 

Só algún erro ortográfico en 
palabras novas ou pouco 
coñecidas.  Puntuación 
aceptable. 

Entre dous e cinco erros 
ortográficos en palabras 
coñecidas. Dous ou tres 
erros de puntuación 

Entre cinco e oito faltas de 
ortografía. Faltan signos de 
puntuación (entre cinco e 
oito). 

Máis de oito faltas de 
ortografía. Non sabe 
puntuar. 
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relevantes. 

 
RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL 

 
 5 4 3 2 1 

PREPARACIÓN O tema está ben preparado. Hai un 
guión ben organizado. A 
información está ben seleccionada. 

O tema está preparado. 
Hai guión. Hai información 
bastante ben seleccionada. 

Non hai guión ou non se 
segue na exposición. A 
información resulta pouco 
interesante. 

Non hai guión. 
Proporciona pouca 
información ou é 
irrelevante. 

Non hai guión. 
Improvisación. Falta 
información. 

CONTIDOS Comeza coa presentación dos 
aspectos máis relevantes. Os 
contidos son ricos, totalmente 
pertinentes e adecuados ó tema. 
Hai aportes persoais. 

A presentación é escasa 
pero respecta o tema e hai 
aportes persoais. 
Buscouse e asimilouse 
información. 

Os contidos son  pobres. 
Non houbo busca de 
información pero son 
coherentes e están 
relacionados co tema. 

Os contidos son pobres. 
Non sempre se cingue ó 
tema. 

Os contidos son moi 
escasos e irrelevante. Non 
se entenden ben. 

VOCABULARIO Precisión, riqueza semántica sobre o 
tema. Incorporación de todos os 
termos aprendidos. 

Corrección e precisión, 
pero pouca riqueza. Uso 
forzado de termos novos. 

Pouca riqueza,, 
imprecisións. Pouco 
específico. 

Abuso de termos comodín,  
moita imprecisión. Moi 
pouco específico. 

Erros. Pobreza. Non recolle 
nin a metade dos termos 
tratados. Recurso a 
palabras comodín. 
Castelanismos 

EXPRESIÓN Elabora períodos oracionais 
complexos, empregando ben os 
nexos, igual que os pronomes, o 
xénero dos substantivos 

Oracións simples pero de 
modo correcto. 
Erros irrelevantes. 

Oracións simples, pobres e 
con erros gramaticais. 

Predominio de erros 
gramaticais sobre as 
construcións correctas. 

As construcións 
gramaticais son erróneas. 

ESTRUTURA Segue as pautas do tipo de texto. 
Presenta a estrutura de partida. 
Mantén perfectamente a orde. 

Estrutura clara. Queda 
algún punto sen tratar ou 
ten que volver atrás un par 
de veces. 

Hai estrutura, pero non 
sempre se segue. Hai 
voltas atrás. 

Non hai unha estrutura 
clara. Esquece puntos 
importantes. Volve atrás. 

Non hai estrutura nin orde 
lóxica. Incompleto e 
incoherente. 

EMPREGO DA 
LINGUA 

Emprega os coñecementos sobre 
vocabulario, gramática..., de xeito 
natural. Fala sempre en galego con 
corrección. Exprésase con fluidez. 

Emprega algúns 
coñecementos adquiridos 
de vocabulario e 
gramática, pero non todos. 

Emprega algúns 
elementos, pero vense 
forzados. Bota man de 
castelanismos léxicos e 

Emprega moi poucos dos 
elementos traballados ó 
longo do curso. Non fala 
todo o tempo en galego. 

 Mestura continuamente 
galego e castelán. Nin a 
sintaxe nin o vocabulario 
nin a fonética son galegos. 
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Non sempre o fai de xeito 
natural, pero sempre en 
galego. Bastante fluidez. 

morfosintácticos. Falta fluidez. 

RÚBRICA DE COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 
 

 5 4 3 2 1 

CUESTIÓNS PREVIAS Sitúa correctamente o texto 
no seu contexto, na medida 
en que se traballou en clase. 

Sitúa o texto pero dá por 
supostos aspectos 
importantes: época, 
xénero, autor... Apenas os 
menciona. 

Menciona a 
contextualización pero 
non aclara nada. 

Apenas fai referencia a 
autor, época, xénero. 

Falta a contextualización. 

TEMA Enunciado con corrección e 
precisión. 

Ve o tema pero enúnciao 
dando voltas. 

Non ten claro o tema. 
Pode aparecer como un 
resumo do argumento. 

Non ve o tema. Sae por 
onde pode. 

Non ve o tema nin intenta 
buscar unha resposta. 

ARGUMENTO Expón o argumento con 
claridade e precisión. 

Expón ben o argumento, 
pero engade elementos 
irrelevantes. 

Fai un resume, pero non 
segue a liña argumental. 

Expón algúns elementos ó 
chou 

Non hai exposición do  
argumento. 

NIVEL FORMAL: 
Análise do tipo de texto: 
Verso: rima, voz poética, 

destinatario... 
Prosa: Voces narrativas, 

punto de vista... 
Recursos estilísticos. 
Análise e estrutura. 

 

Identifica o tipo de texto e 
as súas características. 
Xustifica as afirmacións. Pon 
exemplos do texto. 

Identifica o tipo de texto 
pero exemplifica/xustifica 
o que afirma pouco ou 
mal. 

Identifica algúns aspectos 
pero non todos. Non hai 
exemplos e/ou 
xustificación. 

Só recoñece aspectos 
xerais (poesía/prosa...) e 
non exemplifica nin 
xustifica as afirmacións. 

Non sabe de que falar 
neste apartado. Improvisa 
un intento de resposta. 

Recoñece os recursos 
estilísticos vistos ata o 
momento e ve a súa 
funcionalidade. Analiza 
correctamente a estrutura. 
Exemplifica e xustifica todo 
o que afirma. 

Recoñece a estrutura e os 
recursos do texto. Faltan 
xustificacións e/ou 
exemplos. 

Recoñece algúns recursos 
e algúns aspectos da 
estrutura. Hai poucos 
exemplos e poucas 
xustificacións. 

Recoñece moi poucos 
recursos. Non sabe por 
que se utilizan. Non hai 
exemplos nin 
xustificacións. 

Menciona recursos ó chou. 
Percíbese absoluto 
descoñecemento do tema. 

EMPREGO DA LINGUA. 
VOCABULARIO 

Emprega coñecementos 
sobre vocabulario, 
gramática..., de xeito 
natural. 

Emprega algúns 
coñecementos adquiridos 
de vocabulario e gramática 
pero non todos nin 

Emprega algúns 
elementos, pero nótanse 
forzados. Castelanismos  
léxicos e morfosintácticos. 

Emprega moi poucos 
elementos dos traballados 
no curso. Non está 
interiorizado o vocabulario 

Descoñece o vocabulario 
básico para falar de 
literatura. Mestura galego 
e castelán. Nin a sintaxe 
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Vocabulario preciso co 
léxico pertinente. 

sempre. Hai algún erro 
morfosintáctico. 

relacionado coa literatura. 
Moitos castelanismos. 

nin o vocabulario son 
galegos. 

CONCLUSIÓNS E APORTE 
PERSOAL 

É capaz de sacar conclusións 
e dar unha opinión razoada 
sobre o texto. Relaciona 
contexto e/ou autor co 
texto. 

Hai intento de 
conclusións/relación. Hai 
opinión persoal máis ou 
menos razoada. 

Non hai conclusións 
meditadas. A opinión 
persoal non está razoada. 

Non hai conclusións. A 
opinión persoal  é pobre. 

Limítase a "gustoume" ou 
"non me gustou". Non hai 
reflexión nin conclusións. 
Non hai aporte persoal. 

 
 
 
 
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE SE AVALÍAN NAS DIFERENTES PROBAS, TRABALLOS, PRODUCIÓNS E 
ACTITUDE CARA Á LINGUA E Á MATERIA 
 
1º ESO 
 

EXPOSICIÓN ORAL 

1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas 
opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o  significado da linguaxe non verbal). 
1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas. 
1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros da produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 
1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua galega. 
1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ó 
falar en público e diríxese ó auditorio con autoconfianza e seguridade. 
1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. 
2.1.4. Procura o léxico en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 
2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación. 
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3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro…) nos que 
se utilizan varias linguas relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual ou oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas 
para mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 
5.1.1. 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. 
5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe 
os valores estilísticos dos textos. 
 
 
 
PARTICIPACIÓN ESPONTÁNEA+ACTITUDE CARA A LINGUA 

 
Observación. 

1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas 
opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o  significado da linguaxe non verbal). 
1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 
1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros da produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 
1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua galega. 
1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 
1.7.1. Produce textos orais en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada,con coherencia, 
cohesión e corrección. 
1.7.2. 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). 
1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). 
1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
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1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións orais. 
1.10. 1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá 
indicacións ou instrucións sinxelas. 
1. 10.2.  Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha informacións ou un servizo. 
 
 
COMPRENSIÓN ORAL 
LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade). 
LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. 
LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 
LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos. 
LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e 
diferenzas atopadas 
LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 
 
 
O TEXTO (DESCRICIÓN, NOTICIA, TEXTO INSTRUTIVO). ESTÁNDARES. 
LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 
LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía. 
LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de composición escrita. 
LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto. 
LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa. 
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro 
do sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. 
LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os parágrafos e a distribución e organización das ideas 
expresadas). 
LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 
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LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou 
dixital. 
LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos paratextuais que acompañan as noticias. 
LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos 
LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación. 
LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 
LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 
LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. 
LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 
LGB3.9.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia. 
LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 
LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación. LGB3.13.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 
 
PROBA DE EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ESCRITA (LECTURA) 

 
2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 
1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 
2.8.2. Adecúa o texto ó rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa. 
2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais básicos e concordancias dentro da 
FN e da FV. 
2.8.4. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación. 
3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 
3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 
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3.8.1. (Identifica, explica e) usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en particular, os temporais e explicativos. 
3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual ou oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das lingas 
para mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 
 
 
 
PROBA DE CONTIDOS GRAMATICAIS E SOCIOLINGÜÍSTICA 
LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 
LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas 
das non flexivas. 
LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 
LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 
LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 
LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia 
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 
LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua 
galega. 
LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 
LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 
LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural. 
LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 
LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 
 
 
CREACIÓN DE TEXTOS DE INTENCIÓN LITERARIA 
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2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 
1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 
2.8.2. Adecúa o texto ó rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa. 
2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais básicos e concordancias dentro da 
FN e da FV. 
2.8.4. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación. 
3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 
3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 
3.8.1. (Identifica, explica e) usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en particular, os temporais e explicativos. 
3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual ou oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das lingas 
para mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 
5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

 
2º ESO 

1. EXPOSICIÓN ORAL 

1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
1.3.1. 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. 
1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non verbal. 
1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas e propón solucións para 
melloralas. 
1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia galega. 
1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. 
2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 
1.7.1. Consulta os medios de informacións dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 
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1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 
1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal ( a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ó falar en público e diríxese ó auditorio con autoconfianza e seguridade. 
1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da  lingua. 
1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
1.9.5. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 
1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ó destinatario e á situación comunicativa. 
2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas. 
2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra s coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais e escritos. 
2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. 
2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 
2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 
2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 
2.8.2. Adecúa as súas producións ó rexistro formal e educativo. 
2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e  os conectores). 
2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. 
3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 
3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 
3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 
3.7.2. Exprésase , con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 
3.8.1. (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. 
3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 
3.9.1. (Completa, transforma) e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo ós compoñentes sintácticos. 
3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e a autoavaliación, propondo solucións para a 
súa mellora. 
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3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro…) nos que 
se utilizan varias linguas relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual ou oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas 
para mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 
5.9.1. 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. 

2. COMPRENSIÓN ORAL 
1.1.1. 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). 
1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 
1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 
1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 
1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e 
diferenzas atopadas. 
1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas e propón solucións para 
melloralas. 
2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. 
1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 
 
 
 

3. PARTICIPACIÓN ESPONTÁNEA 
Observación 

 

1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
1.3.1. 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. 
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1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non verbal. 
1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas e propón solucións para 
melloralas. 
1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. 
1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
1.6.2. 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). 
1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). 
1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. 
1.8.2. Cínguese ó tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. 
1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena,os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ó falar en público e diríxese ó auditorio con autoconfianza e seguridade. 
1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua. 
1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá 
indicación ou instrucións sinxelas. 
1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar unha información ou un servizo. 
1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ó destinatario e á situación comunicativa. 
2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. 
2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 
2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de puntuación) á situación comunicativa e á función da 
mensaxe. 
3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 
3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 
3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 
3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 
3.7.2. Exprésase , con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 
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3.8.1. (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. 
3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 
3.9.1. (Completa, transforma) e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo ós compoñentes sintácticos. 
3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e a autoavaliación, propondo solucións para a 
súa mellora. 
4.1.1. 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. 
4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración. 
4.1.6. 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. 
4.2.1. 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. 
4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 
4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 
4.5.1. 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. 
4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 
5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade 
e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 
 
 

4. PROBA DE EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ESCRITA- 
(Libro de lectura) 

1.8.3. Expresa (e compara con compañeiras/-os) a súa opinión sobre unha obra de lectura. 
2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as 
acepcións. 
2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 
2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; 
utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet. 
2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 
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2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 
2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 
2.8.2. Adecúa as súas producións ó rexistro formal e educativo. 
2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 
2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa forma do texto (parágrafos e distribución e 
ordenación das ideas expresadas). 
2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. 
2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das materias curriculares. 
2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 
3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 
3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 
3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 
3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 
3.7.1. Coñece e usa adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos 
3.7.2. Exprésase con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 
3.8.1. (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. 
3.8.2 Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 
5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade 
e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 
5.2.1. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos 
literarios. 
5.9.1. 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. 
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5. CREACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS- 

1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as 
acepcións. 
2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 
2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, 
avisos e solicitudes. 
2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá. 
2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar. 
2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). 
2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e titulares. 
2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 
2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas 
materias curriculares. 
2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais e escritos. 
2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 
2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. 
2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 
2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 
2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 
2.8.4. 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) 
2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas 
2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 
2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. 
2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 
2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). 
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2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das materias curriculares. 
2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
2.13.1. 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. 
2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e 
transmitir coñecementos. 
3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 
3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 
3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 
3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 
3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 
3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 
3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 
3.8.1. 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. 
3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 
3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes sintácticos. 
3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa 
mellora. 
3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 
3.12.1. 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. 
5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
5.9.1. 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. 
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6. PROBA ESCRITA- 
3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 
3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 
3.8.1. 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. 
3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes sintácticos. 
4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 
4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural. 
4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran. 
4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 
4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e local. 
4.5.1. 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. 
4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 
4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da xerga estudantil. 
4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 
5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos 
literarios. 
5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon 
de relevo os principais recursos estilísticos. 
5.3.1. 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. 
5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os compoñentes e procedementos que caracterizan os 
subxéneros. 
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5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. 
5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 
5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas. 
 

 
3º ESO 

1. EXPOSICIÓN ORAL 

1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non verbal. 
1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de 
autoavaliación e propón solucións para melloralas. 
1.6.3.Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 
1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 
1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 
1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 
1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 
1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 
1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 
1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 
2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 
2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 
2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 
2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información. 
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2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 
2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, 
organización de títulos, capítulos, etc. 
2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 
2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 
3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 
3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 
3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 
3.9.1. (Identifica, explica e) usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en 
conta os parámetros anteriores. 
3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 
3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 
5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 
5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 
 
 
 
 

2. PARTICIPACIÓN ESPONTÁNEA 

1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non verbal. 
1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de 
autovaliación e propón solucións para melloralas. 
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1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. 
1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto.1.7.1. Participa activamente en debates ou 
coloquios, respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. 
1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 
1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 
1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e 
despedida. 
1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 
1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 
1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 
1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 
1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 
1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 
1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 
1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 
1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 
2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 
2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 
2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 
2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 
2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 
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2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 
3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 
3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e 
progresa na aprendizaxe. 
3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 
3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 
3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 
3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 
4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 
4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar 
a súa postura. 
4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 
4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 
4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 
4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 
4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 
4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 
4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 
5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 
5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 
5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 
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3. PROBA DE EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ESCRITA 
 

2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 
2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 
2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 
2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 
3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 
3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 
3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 
3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 
3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 
4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 
5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 
5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) 
período(s). 
 

 
4. CREACIÓN DE TEXTOS DE DISTINTAS TIPOLOXÍAS- 

 



 
 

115 
 

1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 
1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 
1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 
2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 
2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 
2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da 
información obtida nas bibliotecas. 
2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe. 
2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información. 
2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos propostos na aula: 
convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 
2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 
2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de 
información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 
2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, 
organización de títulos, capítulos, etc. 
2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 
2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 
2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 
2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 
2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 
2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a 
corrección dos textos escritos. 
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2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, 
redes sociais de lectores e escritores. 
3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 
3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e 
progresa na aprendizaxe. 
3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 
3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 
3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en 
conta os parámetros anteriores. 
3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 
3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 
4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 
5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 
5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 
5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 
5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
 
 

5. PROBA DE CONTIDOS 

 
3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 
3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 
3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 
3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan. 
3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade galega. 
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4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 
4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega. 
4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 
4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 
4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 
4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. 
4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 
4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 
4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 
5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 
5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus 
principais trazos característicos. 
 
 
 

6. COMENTARIO DE TEXTO 

1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos medios de comunicación 
audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 
1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 
1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 
1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e 
diferenzas atopadas. 
1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na variante 
estándar ou en calquera das variedades dialectais. 
1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 
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1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo. 
1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 
2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 
2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 
2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 
2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 
2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 
2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía textual (convocatoria, 
actas de reunión e regulamentos). 
2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 
2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 
2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da 
información obtida nas bibliotecas. 
2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe. 
2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 
2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 
2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor. 
2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información. 
2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, 
organización de títulos, capítulos, etc. 
2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 
2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 
2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 
2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 
2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 
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2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a 
corrección dos textos escritos. 
3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 
3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en 
conta os parámetros anteriores. 
3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 
4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 
5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 
5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) 
período(s). 
5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 
5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 
5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 
5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 
 
 
 

4º ESO 
Estándares 

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

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas. 
LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e produce discursos orais que 
respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 
LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 
LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 
LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora. 
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos. 

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. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 
LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 
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. 

COMPRENSIÓN ORAL 
 
LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os 
argumentos de noticias debates ou declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante. 
LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as secundarias. 
LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e procedentes dos medios de comunicación e recoñece a 
validez dos argumentos. 
LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de enfatización. 
LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico (condensación, concisión e 
economía) e no plano léxico-semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 
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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. 
LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora 
un esquema ou resumo. 
LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura. 
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. 
 
PRODUCIÓN ESPONTÁNEA + ACTITUDE 
LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 
LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 
LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 
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. 
LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 
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. 
LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os 
argumentos de noticias debates ou declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante. 
LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as secundarias. 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e procedentes dos medios de comunicación e recoñece a 
validez dos argumentos. 
LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de enfatización. 
LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico (condensación, concisión e 
economía) e no plano léxico-semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 
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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. 
LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora 
un esquema ou resumo. 
LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura. 
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. 
 
LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen dos medios de comunicación. 
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. 
LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura. 
LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas. 
LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 
LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 
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. 
LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de comunicación. 
 
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. 
 
CREACIÓN DUN TEXTO 
LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 
LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 
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LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de 
cohesión. 
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, 
dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente. 
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. 
LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios en liña e outras páxinas 
especializadas no estudo da lingua galega. 
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na presentación dos seus traballos 
educativos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, 
esquemas etc. 
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións. 
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). 
LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. 
LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da información obtida de distintas fontes. 

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

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resumetextosargumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de partida. 
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. 
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. 
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos. 

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. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 
LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
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LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 
LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 
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. 
LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 
LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de progresión temática. 
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. 
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. 
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. 
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 
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. 
LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e persuasión. 
LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión. 
LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos soportes. 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 
 
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes. 
 
LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 
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LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 
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. 
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. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 
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. 
 
 
 
PROBA DE LECTURA 
LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 
LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (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). 
LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 
LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de 
cohesión. 
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, 
dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente. 
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. 
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos. 
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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. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 
LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 
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. 
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de progresión temática. 
LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual. 
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. 
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. 
 
 
PROBA CONTIDOS GRAMATICAIS/SOCIOLINGÜÍSTICA/LITERATURA 
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 
LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas palabras. 
LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 
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. 
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 
LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 
LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 
LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 
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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. 
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. 
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). 
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. 
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. 
LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as 
diferentes etapas. 
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916. 
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. 
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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. 
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 diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación sociolingüística nelas. 
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 
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. 
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
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. 
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 

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

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 
 
 
COMENTARIO DUN TEXTO 
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. 
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
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. 
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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. 
LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 
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. 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) 
para solucionar problemas de comprensión. 
LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 
LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 
LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 
LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 
LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión. 
LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e persuasión. 
LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios de comunicación 
(anuncios). 
LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de comunicación. 
LGB2.7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación con especial atención á publicidade. 
LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos soportes. 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
 
 

 


