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INTRODUCIÓN
 
As linguas son instrumentos de comunicación e de interacción social, de conservación e
transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, 
creación, experimentación e descuberta. Asemade, achégannos ao xeito de vida e ás 
formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais, favorecendo a 
competencia plurilingüe e intercultural.

A aprendizaxe lingüística non pode ser un fin en si mesma; unha lingua non se aprende
para falar, ler ou escribir sobre ela, senón para falar, ler e escribir sobre o mundo, como
medio das relacións interpersoais e recoñecemento do outro, motor do noso pensamento
e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Deste xeito, a lingua é non só
unha parte importante da cultura senón tamén o medio de acceso ás manifestacións 
culturais e o instrumento co que a cultura se crea, se interpreta e se transmite.

O ámbito da comunicación, que inclúe os aspectos básicos do currículo das materias
Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Lingua Estranxeira, presenta
unha proposta integrada co obxecto de favorecer un tratamento metodolóxico conxunto de
orientación comunicativa entre as diversas linguas. O obxectivo fundamental é 
desenvolver as competencias comunicativas das persoas adultas coa finalidade de 
posibilitarlles unha inserción activa e responsable na sociedade e, asemade, contribuír ao 
seu desenvolvemento persoal.

Neste ámbito preséntase un estudo coordinado das dúas linguas oficiais para alcanzar22
unha competencia plena en ambas as dúas, favorecer unha actitude positiva cara a elas,
tendo en conta a situación social de minorización social da lingua propia, e economizar
esforzos no proceso de ensino-aprendizaxe.

Existe unha serie de contidos que son transferibles entre as materias que integran o
ámbito, como son os aspectos relacionados coa competencia pragmática, a competencia
textual, a construción de conceptos sobre o funcionamento das linguas ou o 
desenvolvemento de actitudes positivas. Cómpre non esquecer, porén, a existencia de 
aspectos específicos de cada unha delas, dado que o obxectivo final é acadar a 
competencia lingüística do alumnado en ambas as dúas.

Os contidos do ámbito da comunicación fan referencia á comprensión, interpretación
e expresión da linguaxe verbal; os recursos e as características da comunicación oral e
escrita en diferentes situacións, con interlocutores e fins diversos; o coñecemento da 
lingua: as normas ortográficas, as clases de palabras, relacións sintácticas e semánticas, 
as variedades lingüísticas, os usos discursivos da linguaxe e a tipoloxía textual; os 
conceptos básicos da sociolingüística e o coñecemento da situación sociolingüística de 
Galicia; as etapas, os autores, as obras e os xéneros máis representativos das literaturas 
en lingua galega e en lingua castelá.

O ámbito da comunicación preséntase, en cada módulo, dividido en cinco bloques:

O bloque 1 «Comunicación oral: escoitar e falar» atende o uso oral das linguas galega
e castelá. Nel procúrase que o alumnado adquira as habilidades necesarias para 
comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos elaborados de acordo 
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cunha situación comunicativa, e escoitar activamente, interpretando de xeito correcto as 
ideas dos demais.

O bloque 2 «Comunicación escrita: ler e escribir» persegue que o alumnado sexa quen
de entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en
distintos soportes e formatos, en lingua galega e en lingua castelá.

O bloque 3 «Funcionamento da lingua» responde á necesidade de reflexión sobre os
mecanismos lingüísticos que regulan a comunicación e arrédase da pretensión de utilizar
os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa 
funcionalidade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua.

O bloque 4 «Lingua e sociedade» céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza,
explique e valore o plurilingüísmo como unha situación habitual e enriquecedora de todos
os individuos. Asemade, incide na identificación e superación de prexuízos e na 
pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos e 
os aplique á situación das linguas en Galicia.

O bloque 5 «Educación literaria» asume o obxectivo de facer do alumnado lectores/as
cultos/as e competentes, implicados/as nun proceso de formación lectora que continúe
ao longo de toda a vida. É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e
a interpretación de obras literarias próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza
cognitiva, coa de textos literarios e obras completas representativas da literatura en lingua
galega e en lingua castelá.

A organización e secuenciación dos contidos nos catro módulos realizouse tendo e conta
que o currículo vai dirixido a persoas adultas de características diversas. Tivéronse en
conta tres principios:

O seu nivel de dificultade, comezando coa tipoloxía textual que presenta un menor nivel
de dificultade ou coa que o alumnado adulto está máis familiarizado.

A integración de contidos relativos aos cinco bloques temáticos. Canto á educación
literaria, a introdución de contidos de historia literaria comeza nos módulos tres e catro.
Destínase o módulo tres á historia das literaturas en lingua galega e en lingua castelá ata
o século XX e o módulo catro á literatura dos séculos XX e XXI, por ser a máis próxima
aos gustos do alumnado e a que mellor pode propiciar o desenvolvemento do aprecio 
pola lectura como fonte de coñecemento e pracer.

Reiteración en todos os módulos dos contidos que inciden na capacidade de lectura
comprensiva e expresión oral e escrita do alumnado.
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OBXECTIVOS XERAIS

1. Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa e do mundo actual,  facerse
consciente da riqueza que representan as linguas do Estado e as súas variedades lingüísticas e entender as situacións que
provocan o contacto de linguas. 

2. Comprender discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá nos diversos contextos da actividade sociocultural,
persoal  e  académica;  interpretalos  cunha  actitude  crítica,  aplicando  a  súa  comprensión  a  novas  situacións  de
aprendizaxe.  

3. Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso oral e escrito, coherente, creativo e
adecuado  aos  distintos  contextos  da  actividade  social,  laboral  e  cultural,  de  acordo  coas  diferentes  situacións
comunicativas, integrando os recursos expresivos lingüísticos e non lingüísticos.  

4. Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e mecanismos das linguas nos planos
fonolóxico, morfosintáctico, léxico-semántico e textual. 

5. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas do uso lingüístico para comprender textos
orais  e  escritos,  para escribir  e  falar  con adecuación,  coherencia,  cohesión e corrección,  tanto en galego como en
castelán, e para tomar consciencia dos propios sentimentos e ideas e favorecer o control da propia conduta.

6. Adquirir as habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar criticamente e con progresiva
autonomía  as  bibliotecas,  os  medios  de  comunicación  social  e  as  TIC para  obter,  valorar,  seleccionar,  almacenar,
producir, presentar e intercambiar información relacionada coa vida cotiá, académica e laboral. 

7. Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e daquelas normas socioculturais que
regulan a comunicación nos diferentes contextos,  evitando estereotipos lingüísticos  que supoñan xuízos de valor e
prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

8. Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a lectura de textos literarios, en galego
e en castelán, como fonte de pracer, de enriquecemento, de coñecemento do mundo e do patrimonio cultural. 

9. Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a lectura de textos literarios, en galego
e en castelán, como fonte de pracer, de enriquecemento, de coñecemento do mundo e do patrimonio cultural. 

10. Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha interpretación crítica das mensaxes dos
medios de comunicación de masas e da publicidade, especialmente das que teñen relación coa vida cotiá e laboral.
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COMPETENCIAS CLAVE

O ámbito da comunicación participa, como non podía ser doutro xeito, no 
desenvolvemento das competencias clave de educación secundaria.

– Comunicación lingüística (CCL).

A aprendizaxe das habilidades lingüísticas e comunicativas garanten o manexo efectivo
da comunicación no plano persoal, académico, social e profesional. O obxectivo último é a
comprensión e expresión oral e escrita de diferentes tipos de textos de acordo coa 
intención e co contexto comunicativos.

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

A linguaxe é, así mesmo, a base para a comprensión de termos e conceptos técnicos e o
instrumento para desenvolver o razoamento lóxico matemático e o pensamento científico.

– Competencia dixital (CD).

A formación neste ámbito proporciona coñecementos sobre a linguaxe dixital básica e
permite desenvolver as destrezas necesarias para o acceso e tratamento da información
dixital e o manexo de aplicacións e outros recursos informáticos.

– Aprender a aprender (CAA).

O ámbito da comunicación capacita para realizar un proceso reflexivo de aprendizaxe
por ser a linguaxe un instrumento necesario para pensar, planificar, analizar e reaxustar o
proceso e avaliar o resultado. Amais, potencia a adquisición de técnicas de estudo 
básicas e de estratexias para unha aprendizaxe autónoma, eficaz e permanente ao longo 
da vida: uso de dicionarios, elaboración de esquemas e mapas conceptuais e as 
habilidades de síntese e resumo de todo tipo de textos.

– Competencias sociais e cívicas (CSC).

Os contidos deste ámbito contribúen a desenvolver as destrezas lingüísticas e 
comunicativas necesarias para interpretar fenómenos e problemas sociais, para elaborar 
respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como a capacidade de relacionarse de
maneira construtiva en diferentes contornos sociais e culturais, aplicando as normas 
sociolingüísticas para o intercambio comunicativo, inspirando confianza e amosando unha
actitude respectuosa conforme a principios democráticos.

O ensino das linguas dentro deste ámbito debe contribuír á utilización e mellora de 
prácticas igualitarias no uso da linguaxe e á ampliación do repertorio lingüístico do 
alumnado, de maneira que poida desenvolverse con éxito en distintos contornos sociais.

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

Este ámbito permite adquirir as competencias lingüísticas e comunicativas indispensables
para xestionar os propios coñecementos, habilidades e actitudes de forma creativa e
innovadora e con criterio propio.
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Aprender a usar as linguas é aprender a utilizar estratexias adecuadas a cada situación
comunicativa de maneira autónoma. Deste xeito, o desenvolvemento de habilidades 
lingüísticas contribúe ao fomento da autonomía e iniciativa persoal.

– Conciencia e expresións culturais (CCEC).

O ámbito da comunicación proporciona ao alumnado estratexias para coñecer, 
comprender, apreciar e valorar con espírito crítico e cunha actitude aberta e respectuosa 
as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 
enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos 
pobos.

Os usos lingüísticos reflicten as actitudes cara ás linguas e os seus falantes, cara á 
diversidade lingüística e é obxectivo deste ámbito o desenvolvemento de actitudes 
positivas ante esta diversidade, así como a erradicación dos usos discriminatorios da 
linguaxe.

O tratamento dos contidos que integran o ámbito de comunicación ten que abordarse
desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten con estas 
competencias clave.
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN.  MÓDULO 3

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar

b
g
h
j
p

B1.1. Comprensión, interpretación
e valoración de textos orais 
expositivos e argumentativos.

B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais expositivos e argumentativos.

B1.1.1. 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

B1.1.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.

B1.1.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. CCL
CAA

a
b
c
g

B1.2. Desenvolvemento  de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, cooperación e
respecto.

B1.2. Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias
e alleas, tanto espontáneas como 
planificadas.

B1.2.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a
cortesía na comunicación oral.

CCL
CAA
CSC

a
b
c
d
f
g
n

B1.3. Valoración das producións 
orais emitidas cunha fonética galega
correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela.

B1.3. Valorar as producións emitidas 
cunha fonética galega correcta e actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela.

B1.3.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, 
recoñece os erros de produción oral e propón solucións para
melloralas.

CCL
CAA

B1.3.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se
poidan asociar coa pronuncia da lingua galega.

CAA

B1.3.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a
variedade habitual do seu contexto.

CCL 
CCEC

a
b
f
g
p

B1.4. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e estratexias
necesarias para falar en público.

B1.4. Aplicar técnicas e estratexias para 
falar en público, en situacións formais ou
informais.

B1.4.1. Elabora guións para organizar os contidos de
exposicións formais ou informais breves.

CCL
CAA

B1.4.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas ou formais utilizando unha linguaxe correcta e
rica.

CCL

B1.4.3. Recoñece e avalía erros nos discursos orais propios
e alleos e trata de evitalos.

CCL
CAA

b
c
f
g
h
j
p

B1.5. Construción de textos 
expositivos e argumentativos 
adecuados a distintos rexistros,
coherentes e ben organizados.

B1.5. Producir textos expositivos e 
argumentativos  en diferentes rexistros.

B1.5.1. Participa en conversas informais nas cales
intercambia información e expresa a súa opinión.

CCL
CSC

CSIEE
CCEC

B1.5.2. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado a cada situación
comunicativa.

CCL
CSC

B1.5.3. Realiza exposicións educativas sinxelas. CCL



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

f
i

B1.6. Coñecemento e aplicación,
con axuda das tecnoloxías da 
información e da comunicación, 
de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre 
temas de actualidade.

B1.6. Coñecer e aplicar, con axuda das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, técnicas e estratexias para
realizar exposicións orais planificadas.

B1.6.1. Consulta os medios de información dixitais para
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións.

CD
CAA

CSIEE

B1.6.2. Emprega as tecnoloxías da información e da
comunicación para facer de maneira visual as súas 
presentacións máis claras e atractivas.

CD
CCL
CSC

a
b
c
f
g
j
p

B1.7. Participación activa e 
argumentada en debates nos cales
se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade.

B1.7. Participar activamente e con 
argumentos en debates nos cales se 
expresen opinións acerca dun tema de
actualidade.

B1.7.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible
e convincente e comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras.

CCL
CAA

B1.7.2. 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

B1.8. Valoración da lingua oral como
un instrumento de aprendizaxe e de 
relación social.

B1.8. Valorar a lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe e nas
relacións sociais.

B1.8.1. Identifica e describe os valores da lingua oral 
como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para
relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa.

CCL
CAA
CSC

CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir

e
g
j

B2.1. Comparación de textos 
literarios e non literarios e 
diferenciación de textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos seus
trazos característicos máis xerais.

B2.1. Comparar textos literarios e non 
literarios e diferenciar textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos seus trazos
característicos máis xerais.

B2.1.1. Compara textos literarios e non literarios e describe
as súas diferenzas e similitudes.

CCL

B2.1.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir
dos seus trazos característicos máis xerais.

e
g
h

B2.2. Análise de textos literarios, 
identificación dos trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos
recursos retóricos.

B2.2. Analizar textos literarios,
identificar os trazos dos subxéneros e a
funcionalidade dos recursos retóricos.

B2.2.1. Analiza textos literarios, identifica os trazos dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.

e
f
g
h
j

B2.3. Comprensión, interpretación
e valoración de textos expositivos e
argumentativos.

B2.3. Comprender, interpretar e valorar
textos expositivos e argumentativos.

B2.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto
expositivo ou argumentativo.

B2.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.

B2.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. CCL
CAA

a
e
f
g
h
i
j
p

B2.4. Produción de textos
expositivos e argumentativos  a partir
da información obtida na biblioteca 
ou outras fontes de documentación.

B2.4. Producir textos expositivos e
argumentativos.

B2.4.1. Produce textos expositivos e argumentativos 
elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e
outras fontes de información.

CCL
CD



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

e
g
m

B2.5. Descrición e caracterización 
dos trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica.

B2.5. Describir e caracterizar os
trazos definitorios básicos da linguaxe
cinematográfica.

B2.5.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos
da linguaxe cinematográfica.

CCL 
CCEC

a
f
i

B2.6. Uso dos recursos que ofrecen 
as bibliotecas e as tecnoloxías da 
información e da comunicación para
obter, organizar e seleccionar a 
información.

B2.6. Usar os recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as tecnoloxías da información
e da comunicación para obter, organizar e 
seleccionar información.

B2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na 
biblioteca e nos buscadores da internet para obter, organizar
e seleccionar información.

CCL
CAA
CD

a
b
g
n

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

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

B2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo
sobre aspectos parciais ou globais dun texto.

CCL

B2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten
prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

CCL
CSC

a
f
g
i

B2.8 Planificación, produción e 
revisión do texto con adecuación,
coherencia, cohesión e respecto 
polas normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas.

B2.8. Planificar producir e revisar textos 
con adecuación, coherencia, cohesión e 
con respecto polas normas morfolóxicas,
ortográficas e tipográficas.

B2.8.1. 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

B2.8.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores
ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seus
escritos.

B2.8.3. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da
situación comunicativa e do ámbito de uso.

CCL
CSC

B2.8.4. Usa elementos lingüísticos e discursivos para
alcanzar a coherencia e cohesión internas do texto.

CCL

B2.8.5. Revisa os textos para resolver dificultades de contido
e de forma.

CCL
CAA

a
f
g
i

B2.9. Utilización das tecnoloxías da 
información e da comunicación para
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir erros.

B2.9. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir as producións
escritas.

B2.9.1. Usa as tecnoloxías da información e da 
comunicación (procesadores de textos e correctores 
ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos textos escritos.

CCL
CD

Bloque 3: Funcionamento  da lingua

e
g
i

B3.1. Coñecemento, aplicación e 
valoración das normas ortográficas
e morfolóxicas das linguas galega
e castelá.

B3.1. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas das linguas
galega e castelá.

B3.1.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e
morfolóxicas das linguas galega e castelá.

CCL

B3.2. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa cohesión 
sintáctica e textual.

B3.2. Analizar e usar correctamente a
puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica e textual.

B3.2.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo
coa cohesión textual e sintáctica.

B3.2.2. Revisa os textos para puntuar correctamente.

B3.3. Análise e uso reflexivo da
acentuación, especialmente a 
diacrítica.

B3.3. Analizar e usar correctamente as
normas de acentuación.

B3.3.1. Analiza e usa correctamente as normas de 
acentuación.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

e
f
g

B3.4. Recoñecemento  e 
identificación das categorías
gramaticais.

B3.4. Aplicar os coñecementos sobre
as distintas categorías gramaticais na
elaboración de textos escritos e orais.

B3.4.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros
cun correcto uso das distintas categorías gramaticais.

CCL
CAA

B3.4.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías
gramaticais relacionándoos  coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual.

B3.5. Recoñecemento  da estrutura
de substantivos, adxectivos e 
verbos e da súa caracterización 
morfolóxica para a mellora da 
comprensión e produción textuais.

B3.5. Recoñecer a estrutura de 
substantivos, adxectivos e verbos e da súa
caracterización  morfolóxica para mellorar
a comprensión e produción textuais.

B3.5.1. Coñece e utiliza adecuadamente  substantivos, 
adxectivos e formas verbais na comprensión e produción de
textos orais e escritos.

B3.6. Coñecemento, tipoloxía e 
caracterización  dos determinantes.

B3.6. Recoñecer e identificar os trazos
característicos da categoría gramatical
dos determinantes,  explicando os seus
usos e valores nos textos.

B3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
determinantes,  relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros
compoñentes.

B3.7. Coñecemento, caracterización 
e tipoloxía dos pronomes.

B3.7. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical 
dos pronomes e explicar os seus usos e
valores nos textos.

B3.7.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes
e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.

B3.8. Coñecemento, caracterización 
e tipoloxía do adverbio e das 
locucións adverbiais.

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do 
adverbio e explicar os seus usos e valores
nos textos.

B3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios
e das locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes.

B3.9. Recoñecemento,  observación, 
uso e explicación dos diferentes 
conectores textuais.

B3.9. Recoñecer en textos de diversa 
índole e usar nas producións propias 
orais e escritas os diferentes conectores
textuais.

B3.9.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores que lle
proporcionan cohesión a un texto.

B3.10. Reflexión e explicación das
relacións semánticas: sinonimia e 
antonimia.

B3.10. Reflexionar e explicar as relacións
semánticas: sinonimia e antonimia.

B3.10.1. Identifica e explica as relacións semánticas:
sinonimia e antonimia.

B3.10.2. Emprega un vocabulario amplo e preciso utilizando
os recursos proporcionados  pola sinonimia.

CCL

Bloque 4: Lingua e sociedade

e
g
m
n

B4.1. A orixe e formación da lingua
galega.

B4.1. Recoñecer os principais elementos 
na orixe e formación da lingua galega.

B4.1.1. Recoñece os principais elementos na orixe e 
formación da lingua galega.

CCL



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

e
g
i

m
n

B4.2. Etapas da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios
ata 1916 e análise e comprensión 
das causas e consecuencias  dos 
feitos máis relevantes.

B4.2 Identificar as causas e 
consecuencias  dos feitos máis relevantes
da historia social da lingua galega desde 
os seus inicios ata 1916.

B4.2.1. Recoñece os acontecementos  relevantes da historia
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.

CCL
CSC

B4.2.2. Identifica as causas e consecuencias  dos feitos máis
relevantes da historia social da lingua galega desde os seus
inicios ata 1916.

B4.2.3. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos 
medios e das tecnoloxías da información e da comunicación,
relacionados coa historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916.

CCL
CSC
CD

b
c
d
f
g
m
n

B4.3. Situación sociolingüística  e
legal das linguas de España.

B4.3. Coñecer e describir a situación 
sociolingüística  e legal das linguas de
España.

B4.3.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos
lingüísticos individuais e colectivos.

CCL
CSC

B4.3.2. Coñece a lexislación que regula a utilización do
galego e a súa promoción nos diferentes ámbitos.

B4.4. Prexuízos lingüísticos. B4.4 Identificar os prexuízos lingüísticos 
e analizar a situación persoal en relación
a eles.

B4.4.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a 
presenza de prexuízos cara á lingua galega na súa práctica
lingüística e na do seu contorno.

Bloque 5: Educación literaria

e
g
m
n

B5.1. Identificación e comprensión 
das distintas épocas e períodos das
literaturas en galego e en castelán 
desde as súas orixes ata o século 
XX.

B5.1. Identificar e comprender as distintas 
épocas e períodos das literaturas en 
galego e en castelán desde as súas orixes
ata o século XX.

B5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos das 
literaturas en galego e en castelán desde as súas orixes ata
o século XX.

CCL

B5.1.2. Sinala os principais trazos característicos dos 
distintos períodos das literaturas galega e castelá desde a
Idade Media ata o século XX.

a
d
e
g
h
i

m
n

B5.2. Selección, lectura
autónoma e comentario de textos 
representativos  das literaturas en 
galego e en castelán desde a Idade 
Media ata o século XX.

B5.2. Seleccionar, ler e comentar de 
xeito autónomo textos representativos 
das literaturas en galego e en castelán
desde a Idade Media ata o século XX
e relacionar o seu contido co contexto
histórico, cultural e sociolingüístico  de
cada período.

B5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos 
representativos  das literaturas en galego e en castelán 
desde a Idade Media ata o século XX para a súa lectura.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

B5.2.2. Le e comenta de xeito autónomo obras ou textos 
representativos  das literaturas en galego e en castelán 
desde a Idade Media ata o século XX, resume o seu 
contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico
do período correspondente.

B5.2.3. Compara textos literarios dunha mesma época ou 
período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos
seus principais contidos, sinala os seus trazos definitorios
e ponos en relación co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico  da(s) época(s) ou do(s) período(s).

d
e
g
h
m
n

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e lecturas 
dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos  das literaturas en 
galego e en castelán desde a Idade
Media ata o século XX.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 
realizar audicións e ler dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos das literaturas en galego e
en castelán desde a Idade Media ata o
século XX.

B5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos  das literaturas en galego e en castelán 
desde a Idade Media ata o século XX.

CCL

a
b
e
g
i

m

B5.4. Elaboración de  traballos
individuais e/ou en grupo, nos
cales se describan e analicen
textos literarios representativos  das
literaturas en galego e en castelán 
desde a Idade Media ata o século 
XX.

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou
en grupo, nos que se describan e analicen
textos representativos  das literaturas en 
galego e en castelán desde a Idade Media
ata o século XX.

B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou colectivos, nos que 
se describen e analizan textos representativos  das literaturas
en galego e en castelán desde a Idade Media ata o século 
XX.

a
e
f
i

B5.5. Consulta de fontes de 
información e familiarización coas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización de
traballos e cita axeitada destas.

B5.5. Consultar fontes de información e 
familiarizarse cos recursos das tecnoloxías
da información e da comunicación para
a realización de traballos e cita axeitada
destas.

B5.5.1. Consulta fontes de información para a realización de
traballos sinxelos e cita axeitada destas.

B5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das 
tecnoloxías da información e da comunicación para a 
realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes.

CCL
CD

a
g
h
m

B5.6. Creación ou recreación de 
textos de intención literaria partindo
das características dos textos 
traballados na aula.

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos 
de intención literaria partindo das 
características dos textos traballados na
aula.

B5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria
partindo das características dos textos traballados na aula.

CCL 
CCEC

B5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os propios 
sentimentos.



ÁMBITO DA COMUNICACIÓN.  MÓDULO 4

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar

d
e
h

B1.1. Comprensión e interpretación
de textos propios dos medios de 
comunicación: a información e a 
opinión.

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.

B1.1.1. 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 falante.

CCL

B1.1.2. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de
noticias e debates procedentes dos medios de comunicación
e recoñece a validez dos argumentos.

CCL
CAA

B1.2. Comprensión e interpretación 
de textos orais expositivos e 
argumentativos  do ámbito educativo
e de natureza diversa (presentacións,
relatorios e intervencións en mesas 
redondas).

B1.2. Comprender e interpretar textos 
orais expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo 
(presentacións,  relatorios e intervencións
en mesas redondas).

B1.2.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do
ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo.

B1.2.2. Recoñece os procedementos  lingüísticos para 
manifestarse a prol ou en contra dunha opinión ou posición.

CCL
CSC

a
c
d
h

B1.3. Desenvolvemento  de habilidades
de escoita activa, cunha actitude
de interese, de cooperación e de 
respecto, identificando prexuízos e
mensaxes discriminatorias.

B1.3. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a cohesión e a
claridade expositiva, así como as normas 
de cortesía nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas.

B1.3.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación,
coherencia e cohesión ao discurso.

CCL

B1.3.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na
comunicación oral e respecta as opinións alleas.

CCL
CSC

B1.3.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o
autocontrol das emocións ao falar en público.

CCL
CSC

CSIEE

h
o

B1.4. Produción de discursos orais, 
en intervencións espontáneas e 
planificadas con apoio das tecnoloxía
da información e da comunicación, 
adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección.

B1.4. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección.

B1.4.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas,
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada,
con coherencia, cohesión e corrección.

CCL
CSC

b
h

B1.5. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento  en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas.

B1.5. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en exposicións 
orais propias e alleas as dificultades 
expresivas.

B1.5.1. Recoñece erros (incoherencias,  repeticións, 
ambigüidades, pobreza léxica, erros de fonética e entoación 
inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas 
súas producións.

CCL
CCA



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

h
o

B1.6. Valoración da lingua oral como
un instrumento de aprendizaxe e de 
relación social.

B1.6. Valorar a lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe e nas
relacións sociais.

B1.6.1. 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
CSC
CCA

CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir

b
f
h

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

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

B2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a 
análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas
conceptuais).

CCL
CCA

B2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios 
(gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e outras
fontes de documentación)  para solucionar problemas de 
comprensión.

CCL

B2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.

B2.1.4. Deduce información global do texto a partir de
contidos explícitos e implícitos.

B2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro
culto e incorpóraas ao seu discurso.

CCL
CAA

d
e
h
d

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

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

B2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os 
subtemas de escritos propios da vida cotiá relacionados co
ámbito laboral, administrativo e comercial.

CCL

B2.2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios
da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: currículo,
carta de presentación, solicitude ou instancia, carta de 
reclamación.

CCL
CSC

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

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

B2.3.1. 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

B2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas,
diagramas.

CCL

B2.4. Comprensión e interpretación de
textos xornalísticos de opinión: carta 
ao director, editorial, columna e artigo 
de opinión.

B2.4. Comprende e interpreta textos 
xornalísticos de opinión: carta ao director,
editorial, columna e artigo de opinión.

B2.4.1. Diferencia os trazos característicos dos textos 
xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna
e artigo de opinión.

CCL
CSC

B2.4.2. Valora a intención comunicativa dun texto 
xornalístico e distingue entre información, opinión e
persuasión.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

B2.5. Comprensión e interpretación 
das mensaxes explícitas e implícitas 
que transmiten os textos publicitarios
dos medios de comunicación.

B2.5. Comprende e interpreta as 
mensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publicitarios dos
medios de comunicación.

B2.5.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e 
implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios
de comunicación (anuncios).

B2.5.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as
mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de
comunicación.

c
d
h

B2.6. Lectura crítica e reflexiva que
permita identificar usos  lingüísticos
discriminatorios.

B2.6. Identificar os usos lingüísticos 
que conteñan prexuízos ou mensaxes
discriminatorias.

B2.6.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan
implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

CCL
CSC

B2.6.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias 
implícitas nos textos de medios de comunicación con 
especial atención á publicidade.

b
f
h

B2.7. Uso de técnicas e estratexias
para producir textos escritos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de 
vista comunicativo (planificación, 
organización, redacción e revisión).

B2.7. Empregar estratexias e técnicas 
axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, organización,
redacción e revisión).

B2.7.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e
mapas conceptuais).

CCL

B2.7.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía
textual e do acto comunicativo.

B2.7.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades
sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e 
outros elementos de cohesión.

B2.7.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas  e sérvese das ferramentas lingüísticas ao
seu alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 
aplicalas correctamente.

CCL
CD

B2.7.5. Revisa o texto para comprobar que a organización 
dos contidos do texto é correcta e que non se cometen erros
ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación.

CCL

b
e
h

B2.8. Produción, en soporte impreso 
ou dixital, de textos propios da vida 
cotiá pertencentes ao ámbito laboral,
xurídico, administrativo e comercial.

B2.8. 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, xurídico, 
administrativos  e comerciais.

B2.8.1. 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: currículo, carta de presentación, solicitude ou 
instancia, carta de reclamación.

CCL
CD

CSC

B2.9. Produción, en soporte impreso 
ou dixital, de cartas á dirección e 
columnas de opinión.

B2.9. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, cartas á dirección e columnas de 
opinión.

B2.9.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á
dirección e columnas de opinión.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

d
h

B2.10. Valoración da escritura como
un instrumento de aprendizaxe, de 
relación social e enriquecemento 
persoal.

B2.10. Valorar a escritura como un 
instrumento moi útil na aprendizaxe, nas
relacións sociais e no desenvolvemento 
do individuo.

B2.10.1. 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

Bloque 3: Funcionamento  da lingua

b
e
l

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

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

B3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso
de diferentes categorías gramaticais.

CCL
CAA

B3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da
lingua galega nas súas producións orais e escritas.

b
e
i

B3.2. Recoñecemento,  explicación e
uso dos procedementos  de creación
de palabras.

B3.2. 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.

B3.2.1. Recoñece e explica os procedementos  de creación
de palabras.

B3.2.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos  de
creación léxica.

B3.2.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas
posibilidades combinatorias para crear novas palabras.

CCL

B3.2.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e 
sufixos habituais no uso da lingua galega.

a
d
e

B3.3. A fonética e a fonoloxía do 
galego, con especial atención a 
posibles interferencias (apertura das
vogais de grao medio, o n velar ou a
entoación).

B3.3. Recoñecer e usar a fonética da
lingua galega.

B3.3.1. Recoñece e usa adecuadamente  a fonética da lingua
galega, con especial atención á entoación, ás vogais de grao
medio e ao fonema /n/ velar.

CCL
CAA

b
e

B3.4. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e morfolóxicas das
linguas galega e castelá.

B3.4. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas das linguas
galega e castelá.

B3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas das linguas galega e castelá nos discursos
orais e escritos.

B3.4.2. Recoñece o valor funcional e social das normas 
ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá.

CCL

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

B3.5. Analizar e usar correctamente
a puntuación de acordo coa cohesión 
sintáctica.

B3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo 
coa cohesión sintáctica.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b
e

B3.6. As principais regras de 
combinación impostas polos 
predicados en función dos seus 
argumentos; estruturas sintácticas e
tipos de oración segundo a natureza
do predicado.

B3.6. Recoñecer e usar enunciados e 
oracións, identificando as principais regras
de combinación impostas polo verbos.

B3.6.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear
que o organiza sintáctica e semanticamente.

CCL
CAA

B3.6.2. Recoñece a estrutura interna das oracións,
identificando o verbo e os seus complementos.

CCL

B3.6.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura
sintáctica.

B3.6.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado.

B3.6.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.

e
h

B3.7. Recoñecemento  e uso reflexivo
dos nexos e conectores textuais máis
comúns, en particular os de causa
e consecuencia, os de condición e
hipótese e conclusión, e mais dos 
mecanismos de cohesión textual.

B3.7. Recoñecer, explicar e usar os nexos 
textuais de causa, consecuencia, 
condición, hipótese e conclusión, así como 
os mecanismos gramaticais e léxicos de 
cohesión interna.

B3.7.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa,
consecuencia, condición, hipótese e conclusión, así como os
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

CCL
CAA

e B3.8. Identificación da estrutura dun 
texto, a construción dos parágrafos e
o vínculo e progresión temáticos en 
textos alleos e propios, e elaboración
de textos de acordo con estes 
parámetros.

B3.8. Identifica adecuadamente  en textos 
alleos e propios a estrutura, a construción
e xustificación dos parágrafos, o vínculo e
progresión temáticos, e elabora textos de 
acordo con estes parámetros.

B3.8.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións
propias e alleas.

CCL

B3.8.2. Xustifica con argumentos a división en parágrafos de
textos propios e alleos.

CCL
CAA

B3.8.3. Identifica a progresión temática en textos propios e
alleos.

CCL

B3.8.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos
en parágrafos e empregando os mecanismos de progresión
temática.

b
e

B3.9. Adecuación dos textos en 
función do contexto, do tema e do tipo
de texto.

B3.9. Xustifica a adecuación dos textos en
función do contexto, do tema e do xénero
e elabora producións propias cunha
adecuación apropiada.

B3.9.1. Xustifica a adecuación das producións en función do
contexto, do tema e do xénero textual.

CCL
CAA

B3.9.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación
apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual.

CCL

b
e
h

B3.10. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros
e películas etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais.

B3.10. Participar en proxectos (elaboración
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que
se eviten estereotipos lingüísticos ou
culturais.

B3.10.1. 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



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b
e

B3.11. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada.

B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación  de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas
de comprensión e para a produción de 
textos.

B3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e
produción dos textos traballados en calquera das outras.

CCL
CAA

Bloque 4: Lingua e sociedade

m
n

B4.1. Valoración das linguas como 
medios de relación interpersoal e de
sinal de identidade dun pobo.

B4.1. Valorar as linguas como medios
de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo.

B4.1.1. 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

B4.2. O plurilingüísmo como expresión
da riqueza cultural da humanidade.

B4.2. Apreciar o plurilingüísmo como
expresión da riqueza cultural da 
humanidade.

B4.2.1. Valora o plurilingüísmo inclusivo, desde a lingua 
propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e
argumenta cun discurso propio a súa postura.

CCL

B4.3. A lusofonía nas linguas do
mundo no século XXI.

B4.3. Coñecer e describir o papel da 
lusofonía nas linguas do mundo no século
XXI.

B4.3.1. 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

B4.4. Situación sociolingüística  de 
Galicia. A presenza da lingua galega
nos principais ámbitos e contextos 
sociais e privados.

B4.4. Describir e analizar a situación 
sociolingüística  de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos principais
ámbitos e contextos sociais e privados.

B4.4.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica
básica en materia lingüística.

B4.4.2. Describe acertadamente  con criterios
sociolingüísticos  a situación galega actual.

B4.5. Proceso de normalización. 
Desenvolvemento  de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación da lingua galega. 
Consciencia da necesidade e das 
potencialidades  de enriquecemento 
persoal e colectivo do uso normalizado
da lingua galega.

B4.5. 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.

B4.5.1. Identifica os procedementos  de normalización. CCL

B4.5.2. Distingue normativización  e normalización.

B4.5.3. Coñece os principais axentes normalizadores  en
Galicia e valora a súa importancia.

CCL
CSC

B4.6. Evolución da lingua galega e 
etapas da historia social da lingua 
galega desde 1916 ata a actualidade.

B4.6. Recoñecer os principais elementos
de evolución da lingua galega, así como 
identificar as causas e consecuencias
dos feitos máis relevantes da súa historia 
social, e sinalar as distintas etapas desde
1916.

B4.6.1. Recoñece os principais elementos da evolución da
lingua galega desde 1916 ata a actualidade.

CCL

B4.6.2. Recoñece os acontecementos  relevantes da historia 
social da lingua galega desde 1916.

CCL 
CCEC



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

B4.7. Prexuízos lingüísticos. B4.7. Identificar os prexuízos lingüísticos
e analizar a situación persoal en relación
a eles.

B4.7.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a 
calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha
argumentación  axeitada.

CCL
CSC

B4.7.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os
prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos con argumentos.

B4.8. Recoñecemento  e valoración dos
principais fenómenos que caracterizan 
as variedades xeográficas, diastráticas 
e diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. Uso 
normalizado da variante dialectal
propia da zona. Utilización e valoración
da variante estándar da lingua
en situacións de carácter formal. 
Recoñecemento  das interferencias
máis habituais.

B4.8. Recoñecer e valorar os principais
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas
e diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. Recoñecer
interferencias habituais.

B4.8.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan
as variedades xeográficas da lingua galega.

B4.8.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua
galega.

CCL

B4.8.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora.
Recoñece interferencias habituais entre as dúas linguas 
oficiais.

B4.8.4. 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

B4.8.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas
da lingua galega e describe o influxo da situación 
sociolingüística  nelas.

Bloque 5: Educación literaria

h
j

B5.1. Identificación e comprensión
dos distintos períodos e xeracións das
literaturas en galego e en español dos
séculos XX e XXI.

B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos e xeracións das literaturas en 
galego e en español dos séculos XX e 
XXI.

B5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións das 
literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI.

CCL

B5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos 
períodos das literaturas en galego e en español dos séculos
XX e XXI.

B5.2. Lectura autónoma e  comentario
pautado de obras representativas  das
literaturas en galego e en español dos
séculos XX e XXI.

B5.2. Ler e comentar de xeito autónomo
obras representativas  das literaturas en 
galego e en español do século XX e XXI
e relaciona o seu contido co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico  de 
cada período.

B5.2.1. Le de xeito autónomo obras ou textos 
representativos  das literaturas 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.

B5.2.2. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras 
das literaturas en galego e en español dos séculos XX e 
XXI, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
do período da literatura galega correspondente.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e lecturas 
dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos  das literaturas en 
galego e en español dos séculos XX
e XXI.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 
escoitar audicións e ler dramatizadamente
textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos das literaturas en galego e en 
español dos séculos XX e XXI.

B5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos  das literaturas en galego e en español dos
séculos XX e XXI.

B5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos 
das literaturas en galego e en español do século XX e XXI.

b
h
j

B5.4. Elaboración de traballos individuais
e/ou en grupo nos cales se describan e 
analicen textos literarios representativos 
das literaturas en galego e en español 
dos séculos XX e XXI.

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou
en grupo nos que se describan e analicen 
textos representativos das literaturas en 
galego e en español dos séculos XX e XXI.

B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou colectivos nos que 
se describen e analizan textos representativos  das literaturas
en galego e en español dos séculos XX e XXI.

e
h
j

B5.5. Consulta de fontes de 
información variadas e de recursos 
das tecnoloxías da información e da
comunicación para a realización de 
traballos e cita axeitada destes.

B5.5. Consultar fontes de información 
variadas e recursos das das tecnoloxías
da información e da comunicación para 
a realización de traballos e cita axeitada
destes.

B5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a
realización de traballos e cita axeitada destas.

B5.5.2. Emprego de diferentes recursos das das tecnoloxías
da información e da comunicación para a realización de 
traballos e cita axeitada destes.

CCL
CD

h
l
n

B5.6. Creación ou recreación de textos
de intención literaria partindo das 
características dos textos traballados 
na aula co fin de desenvolver o
gusto pola escrita e a capacidade de
expresión dos sentimentos e xuízos.

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

B5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo
das características dos textos traballados na aula.

CCL 
CCEC

B5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento
de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos
e xuízos.

CCL 
CCEC



TEMPORALIZACIÓN

Bloque 1: Comunicación oral.Escoitar e falar. Primeiro mes
Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir. Segundo mes
Bloque 3: Funcionamento da lingua. Terceiro mes
Bloque 4: Lingua e sociedade e Bloque 5: Educación literaria. Cuarto mes

OBXECTIVOS MÍNIMOS

- Valorar positivamente as dúas linguas da nosa comunidade.

- Comprender diferentes tipos de discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá, así como aqueles nos que se
integre a linguaxe verbal e non verbal, e analiza-lo seu uso nos diferentes contextos e situacións.

- Expresarse oralmente e por escrito nas linguas galega e castelá con coherencia, corrección, creatividade e adecuación.

- Reflexionar sobre os mecanismos da lingua e os seus elementos formais para a mellora e o perfeccionamento da
capacidade comunicativa.

- Utilizar técnicas de documentación e recollida de información sobre temas de interese, contrastando distintas fontes, e
organizar esta información a través da linguaxe verbal.

-  Analizar  e  interpreta-las  linguaxe específicas  e  as  funcións sociais dos medios de comunicación, e  amosar unha
actitude crítica ante o seu poder para influir na opinión pública e ante os intereses que poden representar.

- Ler obras claves das literaturas galega e castelá, valorando a lectura como fonte de pracer, ampliación de experiencias,
coñecemento do patrimonio cultural e estímulo para unha prática literaria propia.

- Ler obras claves das literaturas galega e castelá, valorando a lectura como fonte de pracer, ampliación de experiencias,
coñecemento do patrimonio cultural e estímulo para unha prática literaria propia.
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AVALIACIÓN

As propias actividades serán tomadas como referencia para a avaliación do alumnado dado que, para as realizar, 
cómpren estratexias e instrumentos de cuxo uso o profesor ou a profesora poden extraer conclusións.
Os aspectos procedementais avaliaranse a través da observación e da valoración das tarefas
propostas nas actividades. Valorarase a participación nas actividades en grupo e individuais
a través da observación e dos resultados dos traballos propostos.

Procedementos de avaliación

*Será unha operación continua, sistemática, flexible e funcional.

*Consideraranse os hábitos, destrezas e aptitudes do alumnado no seu proceso de comprensión, expresión e creación, o
mesmo que a súa participación activa na clase. 

*Avaliarase a  capacidade  dos alumnos para  comunicarse nun ámbito próximo,  acerca  das  necesidades materiais  e
relacións sociais, sensacións físicas e sentimentos, opinións e experiencias personais, así como sobre a organización na
clase. 

*Avaliarase a capaciade de comprensión do esencial de materiais grabados.

*Avaliarase a capacidade do alumno para comunicarse por escrito de forma ordenada e concisa.

*Avaliarase a capacidade do alumno para distinguir e recoñecer a corrección formal, a coherencia das ideas expresadas
e a adecuación do discurso á situación de comunicación en textos orais e escritos e para aplicar as regras e estratexias
necesarias nas súas propias comunicacións.

Criterios de cualificación

Teremos en conta diversos aspectos:

1. A actitude cara á materia e o traballo diario na aula, especialmente as intervencións orais.

2. O resultado do control de lectura que será cualificado como non apto, apto ou apto +. No caso de ser non apto,
iso indica que o alumno/a non leu o libro, aspecto que levaría a cualificar a avaliación como insuficiente.

3. As tarefas que poida mandar o/a profesor/a para que os alumnos realicen nas súas casas.

4. Lecturas voluntarias e os traballos elaborados sobre as mesmas.

5. Nos  exames  tentarase  conxugar  os  diferentes  contidos:  teoría  (literatura  e  sociolingüística)  e  práctica
(acentuación, ditados, verbos, etc.).

6. Posto  que  a  avaliación  é  continua,  valoraranse  os  progresos  individuais  desde  comezos  de  curso  e  a
consecución dos obxectivos mínimos.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

ESO

NOTA 
AVALIACIÓN

ACTITUDE E 
COMPORTAMENTO +
ACTIVIDADES E 
TAREFAS

PROBAS ORAIS: PROBAS 
ESPECÍFICAS 
EXAMES 
ESCRITOS: 
(GRAMÁTICA-
VOCABULARIO+
REDACCIÓN)
 

0 a 7 
puntos

0 a 1 punto 0 a 1 puntos 0 a 5 puntos

Trae o material
Actitude cara a
lingua  
Asistencia     
regular e pun-
tualidade
Puntualidade na
entrega de tare-
fas
Respecta os 
compañeiros e as
compañeiras e o 
profesorado
Coida o mate-
rial e a aula
Autonomía no 
proceso de 
aprendizaxe
Grao de motiva-
ción
Realización dos
exercicios 
Caderno do 
alumno/alumna

.Exposicións 
orais en 
formato 
dixital ou 
tradicional
.Lecturas de  
distintos 
xéneros en 
distintos 
formatos nas 
distintas 
linguas
.Diálogos 
entre os 
alumnos e/ou 
coa profesora.

Probas es-
critas (exa-
mes de gramá-
tica, con-
trois de ver-
bos, compren-
sión de tex-
tos, etc).

Máximo7 
puntos

10% nota da 
avaliación

Se nunha avaliación non hai 
probas específicas, a 
porcentaxe de actividades e 
tarefas será un 90% da nota 
da avaliación.

PROBAS 
EXTRAORDINARIAS

Realización dunha proba escrita para valorar a 
competencia en comunicación lingüística: expresión e
comprensión escrita: 100% da nota.
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METODOLOXÍA

No ámbito  da  comunicación,  os  contidos  actitudinais  deben  ter  sempre  un  papel  central  para  propiciar  actitudes
positivas cara ás dúas linguas propias de Galicia e ás súas variantes,  desenvolvendo no alumnado o respecto pola
riqueza lingüística da nosa comunidade e polos falantes das dúas linguas. 

O modelo de ensino-aprendizaxe da lingua deberá partir  dunha concepción práctica da competencia comunicativa,
entendida  como a  capacidade  de  uso  do  idioma,  e  que  abrangue  as  competencias  lingüísticas,  sociolingüísticas  e
pragmáticas. O aprendiz de linguas pon a lingua en uso, en ámbitos, dominios e contextos específicos, facendo uso das
estratexias axeitadas para o seu fin. O usuario da lingua procesa e produce textos (orais e escritos), que constitúen as
unidades  básicas  de  comunicación,  a  través  de  actividades  de  expresión,  comprensión,  interacción,  mediación  ou
mediante unha combinación delas.  Para iso os alumnos e alumnas terán que adquirir,  a través das experiencias de
aprendizaxe, unha serie de habilidades ou estratexias. 

Este proceso de ensino-aprendizaxe orientado á acción debe ser concretado e reinterpretado segundo as necesidades do
alumnado adulto. Estes son os seus aspectos fundamentais: 

▪ Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a aprender) e de comunicación. 

▪ Integración das destrezas ou actividades comunicativas. 

▪ Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais. 

▪ Papel do profesor como guía do alumnado para a súa apropiación dos recursos lingüísticos que fagan posible a acción
na lingua. 

A aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións comunicativas reais ou simuladas en que o alumnado
participe.  O profesor é o presentador, impulsor e avaliador das actividades comunicativas. A súa función será a de
orientar,  estimular,  prestar  a  súa  experiencia  e  aconsellar,  pero  serán  os  alumnos  os  que  deberán  asumir  a
responsabilidade  da  súa  aprendizaxe,  colaborando cos  demais  alumnos  do  grupo e  co  profesor  para  conseguir  os
obxectivos propostos e desenvolver a súa capacidade de aprendizaxe autónoma. O alumno convértese en protagonista
da súa aprendizaxe e ten un papel activo na aula: deduce, propón, valora as propias dificultades, solicita axuda e avalía
os diferentes recursos. 

O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira autónoma. E para os alumnos aprenderen a
aprender e chegaren a un uso adecuado da lingua obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias de
aprendizaxe significativas, creando contextos que estimulen o interese dos alumnos na aprendizaxe e na utilización da
lingua albo, e a sensibilidade para as culturas en que se fala a lingua que están a perfeccionar ou aprender; que fomenten
a confianza en si propios, que aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da aula e que desenvolvan a súa
capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender de xeito autónomo e independente. Estas tarefas serán deseñadas a
partir dos obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas, para ofrecer ao alumnado a oportunidade
de utilizar a lingua en situacións reais de comunicación. Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente
auténticos, para facer que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de comunicación. 

O alumnado deberá familiarizarse coas estratexias de planificación, execución, control e reparación, así como cunha
serie de procedementos discursivos xerais e específicos para cada destreza de comunicación. Dese xeito, fomentarase a
autonomía  do  alumnado  e  poderá  aproveitar  ao  máximo  todas  as  ocasións  para  mellorar  a  propia  capacidade  de
comunicación tanto na aula como fóra dela, levando a cabo eficazmente as tarefas correspondentes. 

A avaliación, que en todo caso debe ser sempre coherente cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación e definida
nas programacións didácticas pertinentes, debe ser entendida como un instrumento que valore o uso axeitado da lingua
fronte ao coñecemento do seu sistema teórico ou da simple corrección formal. O erro é un elemento inevitable, produto
da interlingua de transición, que ofrece ao profesor información sobre a evolución e o estadio lingüístico do alumno,
que non exclúe,  de  xeito  ningún,  unha análise  dos  erros  para  que  o alumno reflexione  sobre  a  súa  actuación de
autoaprendizaxe e mellore. 
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MATERIAIS

Para desenvolver positivamente esta programación o noso Centro conta con aulas de audiovisuais a onde acudiremos
sempre que queiramos visionar películas (vídeos, DVD), ademáis de aulasde informática que nos servirán para navegar
por Internet: facer exercicios, escoitar textos,diálogos, … o que complementará de maneira satisfactoria as unidades
temáticas. 
   Utilizarase con profusión as Unidades didácticas da Consellería de Educación publicadas na web.
   Ademais de vídeos, DVD, poesías musicadas, botaremos man de distintos dicionarios, libros de exercicios, teatro,
poesía e novelas, banda deseñada, revistas, mapas; etc.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Todo profesor  sabe  por  experiencia  que  non hai  dous estudantes  iguais  e  que a  diversidade  das  personalidades  e
maneiras de aprender de cada alumno producen diferenzas palpables no grupo-clase. Isto é no fondo o que fai a riqueza
e o interese da ensinanza a grupos. 

O ensinante  deberá propor  un traballo  específico  a cada caso e  unha reflexión en profundidade sobre o tema,  co
obxectivo de que a diversidade se converta nunha riqueza onde converxan os diferentes niveis, e non nunha situación
que fomente a división entre niveis cada vez máis diverxentes. Trátase de motivar ao alumno a aceptar as diferenzas
entre as persoas, os países, as culturas; pero tamén as maneiras de aprender. Trátase de que o alumno medre coñecendo
aos outros e, por tanto, coñecéndose a si mesmo.

As propostas feitas para tratar a diversidade en clase non implicarán o engadido de exercicios suplementarios alleos aos
que ofrece o Libro, senón un traballo de  varios grupos en paralelo sobre determinadas actividades partindo de fichas
que propoñen estratexias diferentes, máis ou menos complexas e é o profesor quen decide o seu uso ou non, segundo as
circunstancias. 

En todo momento, o profesor pode facer ver aos alumnos en que se complementan os niveis en lugar de se opoñer, e
acadar  que  as  diversidades  entre  niveis  e  aptitudes  se  convertan  en  instrumentos  de  reflexión  para  « aprender  a
aprender ».

Á parte destes exercicios específicos, farase un tratamento natural e constante da diversidade a través das actividades de
expresión oral ou escrita, libre ou semilibre en grupos e subgrupos dentro da clase, pero tamén fóra dela. 

TRANSVERSAIS

As profesoras integrantes deste departamento intentarán desenrolar ou reforzar nos seus alumnos os seguintes valores:

-Respecto polos sentimentos e emocións propios e alleos.
-Educación para a saúde por medio dunha correcta alimentación e o exercicio dalgún deporte.
-Respecto e tolerancia cara ás opinións e actitudes alleas.
-Respecto pola natureza.
-Respecto pola diversidade, de sexo, nacionalidade, raza, orientación relixiosa ou sexual.
-Coñecemento dos costumes dun país distinto do propio.
-Educación vial.

1. Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos
2. Educación para a paz
3. Educación para a saúde e educación sexual
4. Educación moral e cívica
5. Educación ambiental
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6. Educación do consumidor

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

A avaliación da programación deberá incluír os seguintes elementos:
 Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás característica se necesidades do alumnado.
 As aprendizaxes logradas polo alumnado.
 As medidas de atención aos alumnos con necesidades educativas especiais.

Unha vez por rematado o módulo, o profesor procederá á valoración da programación con respecto aos resultados 
obtidos e tomará nota dos cambios que se terán que facer na programación do curso lectivo seguinte.

Procedementos de valoración: 
   Valoraranse os seguintes aspectos:

 Os contidos foron relevantes e significativos
 A distribución temporal dos bloques foi satisfactoria
 As actividades de aprendizaxe responden aos obxectivos propostos.
 A metodoloxía foi activa e participativa.
 Se fixeron actividades diversificadas de acordo coas necesidades do alumnado.
 Fíxose unha avaliación continua.
 Contempláronse os procedementos e actitudes.
 Como consecuencia da avaliación, se modificou a práctica docente de ser necesario.
 O alumnado tivo coñecemento dos mínimos esixibles e dos criterios de avaliación.
 Empregáronse todos os medios necesarios para a recuperación.
 Fíxose unha coavaliación (profesor/alumnos)
 Desenvolvéronse todos os temas transversais programados.
 Realizáronse todas as actividades complementarias acordadas.

Ordes, 15 de setembro de 2019

                                                    Jorge Rosales Pardavila
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