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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacc ión social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 
vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, co mo medio das relacións interpersoais e recoñecemento da 
alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar 
os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e  educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e 
achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de 
enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 
2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e 
dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingü ismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao 
recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de  currículos para unha 
educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse 
o informe do Foro Intergobernamental Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a 
Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da 
competencia lingüística e da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inc lusión social e o éxito escolar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira específica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa 
aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, 
discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe 
realizará transferencias de coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de 
transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, 
ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a 
fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A compet encia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvolvemento 
de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido.  

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no 
recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes nivei s de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, 
que os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 
proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou 
léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións  entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza 
sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüísti ca. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre 
atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e 
repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, 
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galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e 
complexidade.  

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que 
adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento 
cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas au las. No caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, 
os currículos presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada 
lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspec tos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, 
precisan ben seren abordados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utiliz ar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar 
innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso de 
ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global 
para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía 
textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o 
desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por 
grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integr ado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, 
haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambien tais, e para unificar a terminoloxía. Non 
se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. 
Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o 
alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clás ica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a 
mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa que logo, é esencial a incorporación das linguas cl ásicas ao 
currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e intercultura is que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar 
unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüís tica e o contraste entre linguas, ou asegurar accións 
coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das act ividades 
lingüísticas. Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.  

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: 
pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situac ión de comunicación da vida 
privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais 
para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e interpretación de textos signi ficativos 
favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 
persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados,  que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as 
mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha competencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os 
ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa prop ia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de 
interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura crítica de obras literarias.  
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A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar que a actividade 
docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben producir múltiples conexións entre todos eles.  

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar" atende ao uso oral da lingua, e este é obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio comunicativo, para observar as 
estratexias que usan os/as falantes para se comunicar satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes orais. Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na 
necesidade de que o alumnado galego teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en con textos formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente 
determinará a atención que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o alumnado poida cumprir adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero, e extraer as ideas explíci tas e 
implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a 
todas as esferas da vida e a calquera tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por pracer . Igualmente, a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de texto, 
adecuando, planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final.  

O bloque 3, "Funcionamento da lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de servir de base para o seu uso 
correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en si mesmo.  

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos os individuos. Do mesmo xeito, 
incídese na identificación e superación dos prexuízos e na pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que continúe ao longo de toda a vida. 
Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia 
de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas , a partir dos estándares de 
aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha 
avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias clave. 

Competencias clave do currículo   

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son “capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co 
fin de acadar a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias clave e os 
criterios de avaliación. Deste xeito, facilítase a integración das competencias no currículo. 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal,  producido na variante estándar ou en calquera das variedades 
dialectais. 

▪ CLL 

 

▪ LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza.  ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á comprensión de textos orais. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á comprensión de textos orais.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de organización do contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do ámbito educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral. ▪ CAA 

▪ LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes de programas de radio e televisión (entrevistas , documentais, series e películas). ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación social. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais. ▪ CCL 

▪ CAA 
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Competencias clave do currículo   

▪ CSC 

▪ LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.  ▪ CCL 

 

▪ LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alleas. ▪ CSC 

▪ LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posic ión do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en público. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas. ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. ▪ CCL 

 

▪ LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a l inguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como 
o autocontrol das emocións ao falar en público. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación a tractiva e innovadora.  ▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. ▪ CCL 

▪ LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín.  ▪ CCL 

▪ LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos expositivos. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema e o xénero textual. ▪ CSC 

▪ CSIEE 
 

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

▪ CSC 

▪ 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 

 

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

▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. ▪ CCL 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expres ivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e entoación 
inadecuada) e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 

▪ LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo. ▪ CAA 

▪ CSEIEE 

▪ LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da 
lingua galega.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega.  ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais.  ▪ CCL 

▪ CAA 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas do texto.  ▪ CCL 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión e complementar a información do texto.  ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada. ▪ CCL 

▪ LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de rexistro. ▪ CCL 

▪ LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas producións.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. ▪ CCL 

▪ LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. ▪ CCL 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias)  e textos argumentativos e expositivos (ensaios). ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do  ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. ▪ CCL 

▪ LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo.  ▪ CCL 

▪ LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos expositivos e argumentativos de tema especializado e valóraos en función da intención comunicativa do/da autor/a, do 
tema e do xénero textual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical.  ▪ CCL 

▪ LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín.  ▪ CCL 

▪ LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os elementos de persuasión dos anuncios. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios. ▪ CCL 

▪ CSC 

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos  textos descritivos e produce outros textos similares. ▪ CCL 

 

▪ LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as características lingüís ticas dos textos expositivos. ▪ CCL 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

13 

 

Competencias clave do currículo   

▪ LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos textos narrativos.  ▪ CCL 

▪ LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos textos argumentativos. ▪ CCL 

▪ LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos textos dialogados. ▪ CCL 

▪ LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante mediante fichas-resumo. ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais. ▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.  ▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral para comprender e analizar textos alleos de distintos ámbit os e para producir, compor e revisar textos propios e de 
temáticas diversas vinculados á comunicación e á linguaxe. 

▪ CCL 

▪ LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas. ▪ CCL 

▪ LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da intención comunicativa.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas. ▪ CCL 

▪ CSC 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. ▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, co a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes da situación comunicativa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un texto.  ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.8.1. 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.10.1. 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 

▪ CD 

▪ LGB3.11.1. 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 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI e a súa importancia cultural e económica desde a perspectiva galega. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, confli to lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do 
ecolingüismo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances. ▪ CCL 

▪ LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da historia (substrato, estrato e superestrato). ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo. ▪ CCL 

▪ LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente.  ▪ CCL 

▪ LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego antigo.  ▪ CCL 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa situación sociolingüística.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios. ▪ CCL 

▪ LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos. ▪ CCL 

▪ LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa situación sociolingüística.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no desenvolvemento posterior do galego.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios. ▪ CCL 

▪ LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século XIX ata 1916). ▪ CCL 

▪ LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación sociolingüística. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) no desenvolvemento posterior da lingua.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916) en documentos non literarios e literarios.  ▪ CCL 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e analizan textos anteriores a 1916.  ▪ CCL 

▪ LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os diferentes xéneros e analiza os seus principais recursos formais e describe a cronoloxía xeral da historia da literatura 
galega. 

▪ CCL 

▪ LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e estruturais definitorios.  ▪ CCL 

▪ LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da literatura galega. ▪ CCL 

▪ LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, concreta a historia da súa vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións 
nos diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

▪ CCL 

▪ LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega de tradición oral e identifica os seus principais t razos formais, estruturais e temáticos. ▪ CCL 

▪ LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, define as características principais e anal iza a lírica 
profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval.  

▪ CCL 

▪ LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. ▪ CCL 

▪ LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e 
analiza as obras e os/as autores/as principais. 

▪ CCL 

▪ LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do galego medio, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

▪ CCL 
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Competencias clave do currículo   

▪ LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 
1916 e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais deste período. 

▪ CCL 

▪ LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século XX ata 1916), 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.  

▪ CCL 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 

 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

 

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

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

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

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

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

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

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

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

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

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnología ao cambio das condicións de vida, así como af ianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

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

 

Obxectivos de etapa  

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada etapa, como resultado das experiencias 
de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 26 do Decreto 86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir 
se concretan para este curso e materia, establecendo a súa correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos.  

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

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de 
respecto. 

 

B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

 

B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida cotiá, 

en diferentes rexistros. 

 

B3.2. Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no uso da lingua en 
distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado en relación coa situación 

comunicativa. 

B3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

 

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto.. 

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade. 

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, 

neutro ou informal. 

B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rex B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.istro axeitado a cada momento. 
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b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa. 
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre temas 

especializados do ámbito educativo 
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación 

social (entrevistas, documentais, series e películas). 
 
 
 
B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de 

respecto. 
 
 

B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

 
 
B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida 

cotiá, en diferentes rexistros. 
 
B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 
 
B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta pronuncia e 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
B2.1. Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para 

comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade. 
B2.2. Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados; axustados ás 

normas gramaticais e ben presentados. 

▪ B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de 

divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias). 

B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de comunicación social 
tanto os publicitarios como os periodísticos de carácter informativo e de opinión. 

▪ B2.5. Análise dos textos descritivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características 

lingüísticas. 

▪ B2.6. Análise dos textos expositivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais. 
B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre temas especializados 

(conferencias, clases, charlas, presentacións e videoconferencias). 
B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación (entrevistas, 

documentais, series e películas). 
B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que proporcionan adecuación, coherencia 

e cohesión ao texto 
B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de 

actualidade. 
 
B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 

formal, neutro ou informal. 
 
B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer en exposicións orais 

propias e alleas as dificultades expresivas. 
 
B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha actitude crítica 

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para comprender, analizar e 

comentar o texto na súa integridade. 
B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación. 
B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado do 

ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 
B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de 

opinión. 
B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en fontes impresas e dixitais e 

con axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 
 
B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais valorando a importancia de 

usar o rexistro axeitado a cada momento. 
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lingüísticas. 

B2.7. Análise dos textos narrativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características 
lingüísticas. 

B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas 

B2.9. Análise dos textos dialogados: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior 
organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 

B3.2. Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no uso da lingua en 
distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado en relación coa situación 
comunicativa. 

B3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

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. 

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

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

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. 

B3.11. 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. 

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

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de comunicación social 
tanto os publicitarios como os periodísticos de carácter informativo e de opinión. 

B3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

 

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de 
opinión. 

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa. 
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre temas 

especializados do ámbito educativo. 
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación 

social (entrevistas, documentais, series e películas). 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais. 
B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre temas especializados 

(conferencias, clases, charlas, presentacións e vid B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos 
medios de comunicación (entrevistas, documentais, series e películas).eoconferencias). 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de actualidade 
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B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido do currículo ou 
tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público 

B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias). 

B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de comunicación social 
tanto os publicitarios como os periodísticos de carácter informativo e de opinión. 

B5.4. Lectura de textos significativos da literatura medieval, identificación das súas características 
temáticas e formais e relación destas co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

B5.6. Lectura de textos significativos da literatura do galego medio, identificación das súas características 
temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

B5.8. Lectura de textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificación das súas características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades expresivas. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de 
opinión. 

 
B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas características temáticas e formais e poñelas 

en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 
B5.6. Ler textos significativos da literatura do galego medio, identificar as súas características temáticas e formais e 

poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 
B5.8. Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno e os comezos 

do século XX ata 1916, identificando as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa. 
 
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre temas 

especializados do ámbito educativo. 
 
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación 

social (entrevistas, documentais, series e películas).cializados do ámbito educativo. 
 
B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de 

respecto. 
B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido do currículo ou 

tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

 
B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de divulgación 

científica e cultural. 
B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de 

actualidade. 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais. 
B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre temas especializados 

(conferencias, clases, charlas, presentacións e videoconferencias). 
B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación (entrevistas, 

documentais, series e películas). 
B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que proporcionan adecuación, coherencia 

e cohesión ao texto.. 
B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de actualidade 

adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

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

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades expresivas. 
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B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes rexistros. 

B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta pronuncia e 
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias). 

B2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior 
organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC 

B3.1. Coñecemento e reflexión sobre os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, 
lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas lingüísticas. 

B3.2. Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no uso da lingua en 
distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado en relación coa situación 
comunicativa. 

 
B3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de 

corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 
B3.4. Caracterización morfolóxica, semántica e sintáctica do substantivo e do adxectivo. 
B3.5. Coñecemento, tipoloxía e caracterización dos determinantes (artigo, demostrativo, posesivo, 

interrogativos, exclamativos, cuantificadores e identificadores). 
B3.6. Recoñecemento, descrición e uso da categoría verbal e das perífrases verbais. 
B3.7. Recoñecemento, observación, uso e explicación dos conectores textuais. 
B3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do adverbio e das locucións adverbiais. 
B3.9. Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos pronomes. 
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. 

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

 
 
 
B5.1. Definición dos conceptos "literatura" e "texto literario", caracterización dos diferentes xéneros e 

análise dos seus principais recursos formais e descrición da cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 
 
B5.2. Definición de "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, relación 

histórica da súa vitalidade e mais das principais manifestacións e compilacións realizadas nos diferentes 
períodos históricos ata a actualidade 

 
 
B5.3. A literatura medieval: contextualización sociohistórica e sociolingüística das súas orixes, definición 

B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en fontes impresas e dixitais e 
con axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 

B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua que posúe o alumnado. 
B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais valorando a importancia de 

usar o rexistro axeitado a cada momento. 
B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 

presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 
B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os 

seus usos e valores nos textos. 
B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos determinantes, explicando os seus 

usos e valores nos textos. 
B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do verbo e as perífrases verbais e 

explicar os seus usos e valores nos textos. 
B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os diferentes conectores 

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

valores nos textos. 
B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos pronomes e explicar os seus usos e 

valores nos textos. 
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. 

B3.11. 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. 

B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", caracterizar os diferentes xéneros e analizar os seus principais recursos 
formais e describir a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

B5.2. Definir "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, historiar a súa vitalidade e 
mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente as súas 
orixes, definir as características principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval 

B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas características temáticas e formais e poñelas 
en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais. 

B5.6. Ler textos significativos da literatura do galego medio, identificar as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 
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das características principais e análise da lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

 
B5.4. Lectura de textos significativos da literatura medieval, identificación das súas características 

temáticas e formais e relación destas co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

B5.5. A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualización sociohistórica e 
sociolingüística da produción desta etapa, e descrición e análise das obras e os/as autores/as principais. 

 
B5.6. Lectura de textos significativos da literatura do galego medio, identificación das súas características 

temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 
B5.7. A literatura do Rexurdimento: contextualización sociohistórica e sociolingüística da produción do 

Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e descrición e análise das obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

B5.8. Lectura de textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificación das súas características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente 
a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e analizar as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

B5.8. Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno e os comezos 
do século XX ata 1916, identificando as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B2.1. Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade. 

B2.5. Análise dos textos descritivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.6. Análise dos textos expositivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas 

B2.7. Análise dos textos narrativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características 
lingüísticas. 

B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.9. Análise dos textos dialogados: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior 
organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 

 

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa integridade. 

B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en fontes impresas e dixitais e 

con axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido do currículo ou 
tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de actualidade 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

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

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación 
social (entrevistas, documentais, series e películas). 

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

 
B2.2. Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados; axustados ás 

normas gramaticais e ben presentados. 
B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de 

divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias). 
B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de comunicación social 

tanto os publicitarios como os periodísticos de carácter informativo e de opinión. 
 
B2.5. Análise dos textos descritivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 

características lingüísticas. 
B2.6. Análise dos textos expositivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 

características lingüísticas. 
B2.7. Análise dos textos narrativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características 

lingüísticas. 
B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 

características lingüísticas. 
B2.9. Análise dos textos dialogados: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e 

características lingüísticas. 
B2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior 

organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 
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. 

 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación (entrevistas, 
documentais, series e películas). 

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

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de 
opinión. 

B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a distintos ámbitos de uso 
B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes a distintos ámbitos de uso. 
B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en fontes impresas e dixitais e 

con axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 
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. 
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido do currículo ou 
tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

 
 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de actualidade 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

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

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

 
 

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de 
respecto. 

 
B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido do currículo ou 

tema de actualidade) adecuada á B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.situación comunicativa, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en 
público. 

B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida 

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que proporcionan adecuación, coherencia 
e cohesión ao texto.. 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de actualidade 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
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cotiá, en diferentes rexistros. 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.1. Definición dos conceptos "literatura" e "texto literario", caracterización dos diferentes xéneros e 
análise dos seus principais recursos formais e descrición da cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

B5.2. Definición de "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, relación 
histórica da súa vitalidade e mais das principais manifestacións e compilacións realizadas nos diferentes 
períodos históricos ata a actualidade. 

B5.3. A literatura medieval: contextualización sociohistórica e sociolingüística das súas orixes, definición 
das características principais e análise da lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

B5.4. Lectura de textos significativos da literatura medieval, identificación das súas características 
temáticas e formais e relación destas co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

B5.5. A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualización sociohistórica e 
sociolingüística da produción desta etapa, e descrición e análise das obras e os/as autores/as principais. 

B5.6. Lectura de textos significativos da literatura do galego medio, identificación das súas características 
temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

B5.7. A literatura do Rexurdimento: contextualización sociohistórica e sociolingüística da produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e descrición e análise das obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

B5.8. Lectura de textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificación das súas características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", caracterizar os diferentes xéneros e analizar os seus principais recursos 
formais e describir a cronoloxía xeral da historia da literatura galega 

B5.2. Definir "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, historiar a súa vitalidade e 
mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente as súas 
orixes, definir as características principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas características temáticas e formais e poñelas 
en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais. 

B5.6. Ler textos significativos da literatura do galego medio, identificar as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente 
a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e analizar as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

B5.8. Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno e os comezos 
do século XX ata 1916, identificando as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B4.1. Funcións sociais da lingua. 
B4.2. Diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.  
B4.3. A lusofonía. 
B4.4. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada. Conflito lingüístico e diglosia. 

Ecolingüismo. 
B4.5. Historia da lingua: do latín ao galego; situación lingüística da Península antes da romanización; 

substrato e o estrato latino (principais evolucións fonéticas do latín ao galego). A Romanización e o nacemento 
das linguas romances; o superestrato. 

B4.6. Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e as familias léxicas irregulares. 
B4.7. Historia da lingua: o galego antigo (Idade Media), emerxencia e declive, características lingüísticas, 

contexto histórico e cultural, e situación sociolingüística. 
B4.8. Historia da lingua: galego medio; dialectalización da lingua (séculos XVI, XVII e XVIII); contexto 

histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas 
B4.9. Historia da lingua: galego moderno (desde o século XIX ata 1916); contexto histórico e cultural; 

situación sociolingüística e características lingüísticas. 
 
 

B4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego respecto a elas. 
B4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica, determinar o papel da lusofonía, 

distinguir conceptos básicos de contacto de linguas e describir os fundamentos do ecolingüismo. 
B4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos constitutivos deste. 
B4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar exemplos, así como distinguir as familias 

léxicas irregulares e utilizalas correctamente. 
B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego antigo, o seu contexto e identificalo 

en textos. 
B4.6. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describir o 

seu contexto e identificalo en textos. 
B4.7. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século XIX ata 1916), 

describir o seu contexto e identificalo en textos, elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen 
textos anteriores a 1916. 

 

 

 

 

 Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que permiten 
definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, 
medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, a 
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temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

ESTÁNDARES DE ÁREA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e 
falar" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

idea principal e as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades 
dialectais. 

▪ LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais de distinta 
natureza. 

X X              

▪ LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas relativas á 
comprensión de textos orais. 

X X           X   

▪ LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de 
organización do contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e cultural. 

 X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas 
e formula preguntas coa intención de aclarar ou 
ampliar ideas que se desprenden da exposición 
oral. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, 
as ideas principais e relevantes de programas de 
radio e televisión (entrevistas, documentais, 
series e películas). 

       X X X      
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▪ LGB1.3.2. Identifica as características propias 
dos principais xéneros informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación social. 

 X      X X X      

▪ LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais 
e non verbais. 

X               

▪ LGB1.4.1. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e cohesión 
ao discurso.  

X X     X   X      

▪ LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas 
que rexen a cortesía na comunicación oral; 
respecta as quendas e as opinións alleas. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.5.2. Consulta fontes de información 
diversas e revisa os borradores e esquemas. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección gramatical. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa.  

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
texto e elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora.  

X X X X X X X X X X X X X X X 
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▪ LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección gramatical. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non 
verbais en textos expositivos. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención 
comunicativa, o tema e o xénero textual. 

X X      X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ 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). 

    X X X X X X X X X X X 

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

     X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 

 X      X        

▪ LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, respecta as 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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quendas e as opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

▪ LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e participa en 
conversas informais. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e 
alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros 
pobreza léxica, fonética e entoación inadecuada) 
e identifica interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e 
progresar de xeito autónomo. 

 X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha 
pronuncia galega correcta, identifica os erros na 
produción oral allea e produce discursos orais 
que respectan as regras prosódicas e fonéticas 
da lingua galega.  

X X X X X X X X X X      

▪ LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

X X X X X X X X X X      

▪ LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal 
propia e asúmea como a variedade habitual do 
seu contexto. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

ESTÁNDARES DE ÁREA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
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bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir"  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

▪ LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do 
texto en resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 

 X  X            

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, 
identifica o propósito comunicativo do/da autora 
e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

 X    X X X X       

▪ LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os 
subtemas e compón o esquema xerarquizado 
das ideas do texto. 

 X X X            

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, 
audiovisuais e dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar a información do 
texto. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos 
dos seus textos de forma clara e ordenada. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB2.2.2. Identifica e describe as características 
lingüísticas dos distintos tipos de rexistro. 

 X        X      

▪ LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á 
situación comunicativa das súas producións. 

         X      

▪ LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de 
cohesión lingüística. 

      X         

▪ LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza 
tanto o contido de materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos 
argumentativos e expositivos (ensaios). 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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▪ LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de 
textos de carácter expositivo e argumentativo, de 
tema especializado, propios do ámbito educativo 
ou de divulgación científica e cultural. 

 X     X X X X      

▪ LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas 
principais e as secundarias de textos de carácter 
expositivo e argumentativo propios do ámbito 
educativo. 

 X              

▪ LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non 
verbais dos textos expositivos e argumentativos 
de tema especializado e valóraos en función da 
intención comunicativa do/da autor/a, do tema e 
do xénero textual. 

      X X X X      

▪ LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección ortográfica e 
gramatical. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de 
forma crítica textos publicitarios e periodísticos 
de carácter informativo ou de opinión. 

      X X X X      

▪ LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e 
recoñece os elementos de persuasión dos 
anuncios. 

      X X X X      

▪ LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos discriminatorios dos textos 
publicitarios. 

         X      

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal, de contido e as 

        X X      
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características lingüísticas dos textos descritivos 
e produce outros textos similares. 

▪ LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a 
intención comunicativa, a estrutura formal, de 
contido e as características lingüísticas dos 
textos expositivos. 

        X X      

▪ LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a 
intención comunicativa, a estrutura formal e de 
contido e as características lingüísticas dos 
textos narrativos. 

        X X      

▪ LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a 
intención comunicativa, a estrutura formal e de 
contido e as características lingüísticas dos 
textos argumentativos. 

       X X X      

▪ LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a 
intención comunicativa, a estrutura formal e de 
contido e as características lingüísticas dos 
textos dialogados. 

       X        

▪ LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e 
selecciona a información relevante mediante 
fichas-resumo. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB2.10.2. Planifica os escritos en función 
dunha orde predefinida e revisa o proceso de 
escritura con axuda de ferramentas dixitais. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB2.10.3. Respecta as normas de 
presentación dos traballos escritos, a 
organización en epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, bibliografía. 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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ESTÁNDARES DE ÁREA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 Bloque 3, "Funcionamento da lingua" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

▪ LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos 
de Lingüística Xeral para comprender e analizar 
textos alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos propios e de 
temáticas diversas vinculados á comunicación e 
á linguaxe. 

      X X        

▪ LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de 
Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, 
lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e 
diversas disciplinas lingüísticas. 

      X         

▪ LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en 
textos orais e escritos en función da intención 
comunicativa. 

         X X X X X X 

▪ LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o 
rexistro axeitado a cada situación comunicativa e 
aplícao nas súas producións orais e escritas. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

▪ LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto nivel 
de corrección gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

          X X  X X 

▪ LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores        X        
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do substantivo e do adxectivo nun texto, 
relacionándoos coa intención comunicativa, coa 
tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes da situación comunicativa. 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores 
dos determinantes, relaciona a súa presenza 
coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, 
así como con outros compoñentes. 

            X   

▪ LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores 
dos verbos e das perífrases e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

             X X 

▪ LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos 
de conectores que lle proporcionan cohesión a 
un texto. 

            X   

▪ LGB3.8.1. 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. 

              X 

▪ LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores 
dos pronomes e relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía textual, así 
como con outros compoñentes. 

           X    

▪ LGB3.10.1. 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 

X X              
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plurilingüe. 

▪ LGB3.11.1. 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. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

ESTÁNDARES DE ÁREA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

▪ LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da 
lingua e determina a situación do galego 
respecto a elas. 

         X X X X   

▪ LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na Península Ibérica. 

       X X X      

▪ LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI e a súa 
importancia cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 

         X      

▪ LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de 
multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria 
e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia 
e describe os fundamentos do ecolingüismo. 

         X   X   

▪ LGB4.3.1. Describe a romanización e o 
nacemento das linguas romances. 

       X X       
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▪ LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes 
elementos constitutivos do galego ao longo da 
historia (substrato, estrato e superestrato). 

       X        

▪ LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, 
semicultismos e palabras patrimoniais e cita 
algún exemplo. 

       X        

▪ LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas 
irregulares e utilízaas correctamente. 

       X        

▪ LGB4.5.1. Identifica e describe as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo. 

       X        

▪ LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e 
cultural do galego antigo así como a súa 
situación sociolingüística. 

       X   X X    

▪ LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en 
documentos non literarios e literarios. 

X X              

▪ LGB4.6.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu 
contexto e identifícao en textos. 

     X X         

▪ LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego medio así como a súa 
situación sociolingüística. 

     X X         

▪ LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de 
dialectalización da lingua no desenvolvemento 
posterior do galego. 

  X X     X       

▪ LGB4.6.4. Identifica o galego medio en 
documentos non literarios e literarios. 

     X          

▪ LGB4.7.1. Distingue as características     X X          
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lingüísticas fundamentais do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916). 

▪ LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno (desde o século XIX 
ata 1916) así como a súa situación 
sociolingüística. 

     X          

▪ LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de 
nacemento do galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916) no desenvolvemento posterior da 
lingua. 

      X         

▪ LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916) en documentos non 
literarios e literarios. 

      X X        

▪ LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual 
e/ou en grupo nos que se describen e analizan 
textos anteriores a 1916. 

    X X          

 

ESTÁNDARES DE ÁREA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Bloque 5. A literatura.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

▪ LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", 
caracteriza os diferentes xéneros e analiza os 
seus principais recursos formais e describe a 
cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

X X X X X           

▪ LGB5.1.2. Compara textos de diferentes 
xéneros, caracterizándoos a partir dos seus 
trazos formais e estruturais definitorios. 

X X X X X           

▪ LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e 
textos destacados da historia da literatura 

X X X X X           
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galega. 

▪ LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición 
oral" e as súas principais concrecións xenéricas, 
concreta a historia da súa vitalidade e mais as 
principais manifestacións e compilacións nos 
diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

  X             

▪ LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes 
xéneros da literatura galega de tradición oral e 
identifica os seus principais trazos formais, 
estruturais e temáticos. 

  X             

▪ LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a 
literatura medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as 
características principais e analiza a lírica 
profana (cantiga de amor, de amigo e de 
escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval. 

X X              

▪ LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos 
da literatura medieval, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación 
co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

X X              

▪ LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a 
literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII): contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción desta etapa, e 
describe e analiza as obras e os/as autores/as 
principais. 

  X             

▪ LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos 
da literatura do galego medio, caracterízaos 
formal, estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

  X             
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▪ LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a 
literatura do Rexurdimento: contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente a 
produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e 
analiza as obras e os/as autores/as principais 
deste período. 

  X X            

▪ LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos 
da literatura do Rexurdimento (tanto do 
Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno 
e a literatura de comezos do século XX ata 
1916), caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

  X X            

4.2 Grao mínimo de consecución dos estándares 

 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ LGB1.1.2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 

▪ Non o acada ▪ Faino de forma irregular ▪ Faino regularmente ▪ Sempre 

▪ LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e 
emite xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 

▪ Non o acada ▪ Faino de forma irregular ▪ Faino regularmente ▪ Sempre 

▪ LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun 
texto ou responde preguntas 
concretas relativas á comprensión de 
textos orais. 

▪ Non sintetiza ▪ Sintetiza de forma irregular ▪ Sinrtetiza regularmente ▪ Sintetiza sempre 

▪ LGB1.2.3. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do contido 

▪ Non as recoñece ▪ Recoñéceas de forma irregular ▪ Recoñéceas regularmente ▪ Recoñéceas sempre 
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nunha exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación científica 
e cultural. 

▪ LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar ideas 
que se desprenden da exposición 
oral. 

▪ Non escoita nin pregunta ▪ Escoita e pregunta ocasionalmente ▪ Escoita e pregunta regularmente ▪ Escoita e pregunta sempre 

▪ LGB1.3.1. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio e 
televisión (entrevistas, documentais, 
series e películas). 

▪ Non a recoñece ▪ Recoñécea de forma irregular ▪ Recoñécea regularmente ▪ Recoñécea sempre 

▪ LGB1.3.2. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión procedentes 
dos medios de comunicación social. 

▪ Non as ridentifica ▪ identifícaas de forma irregular ▪ Identifícaas regularmente ▪ Identifícaas sempre 

▪ LGB1.3.3. Analiza e explica os 
recursos verbais e non verbais. 

▪ Non os analiza nin explica ▪ Analízaos e explícaos de forma 
irregular 

▪ Analízaos e explícaos regularmente ▪ Analízaos e explícaos sempre 

▪ LGB1.4.1. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia 
e cohesión ao discurso.  

▪ Non os identifica ▪ identifícaos de forma irregular ▪ Identifícaos regularmente ▪ Identifícaos sempre 

▪ LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 

▪ Non as coñece, nin valora nin 
respecta, ou faino moi 
deficientemenete 

▪ Coñeceas, valóraas e respecta de 
forma irregular 

▪ Coñeceas, valóraas e respecta  
regularmente 

▪ Coñeceas, valóraas e respecta  
sempre 

▪ LGB1.4.3. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal adecuada (mirada e 

▪ Non a recoñece e autocontrólase moi 
deficientemente  

▪ Recoñece e autocontrólase de forma 
irregular 

▪ Recoñece e autocontrólase 
regularemente 

▪ Recoñece e autocontrólase sempre 
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posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

▪ LGB1.5.1. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 

▪ Non os planifica nin é quen de 
producuir discursos orais 

▪ Planifica e produce discursos 
parcialmente 

▪  Planifica e produce discursos 
regularmente 

▪ Sempre planifica e produce discursos 
coherentes, adecuados e 
cohesionados 

▪ LGB1.5.2. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 

▪ Non consulta fontes nin  revisa 
borradores regularmente 

▪ Só consulta fontes e revisa 
borradores parcialmente 

▪ Consulta fontes e revisa borradores 
regularmente 

▪ Sempre consulta fntes e revisa 
borradores 

▪ LGB1.5.3. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 

▪ Non é quen de ordenar os contidos e 
comete numerosas incorreccións 
gramaticais 

▪ Só presenta de maneira parcial os 
contidos ordenados e con corrección 

▪ Preséntaos clara, ordenada e 
correctamente regularmente 

▪ Sempre presenta os contidos de 
maneira clara, correcta e ordenada 

▪ LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa.  

▪ Raramente adecúa o rexistro á 
situación comunicativa 

▪ Parcialmemente adecúa o rexistro á 
situación comunicativa 

▪ Regularmente adecúa o rexistro á 
situación comunicativa 

▪ Sempre adecúa o rexistro á situación 
comunicativa 

▪ LGB1.5.6. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora.  

▪ Raramente as emprega ou revisa o 
texto 

▪ Irregularmente emprega e revisa o 
texto 

▪ Regularmente as emprega e revisa o 
texto 

▪ Sempre as emprega e revisa o texto 

▪ LGB1.6.1. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

▪ Non o desenvolve ou faino 
deficientemente 

▪ Desenvólveo ou faino 
deficientemente 

▪ De maneira habutal desenvólveo ▪ Sempre o desenvolve 

▪ LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

▪ Raramente emprega léxico preciso e 
especializado 

▪ Emprega léxico preciso e 
especializado parcialmete 

▪ Regularmente emprega léxico 
preciso e especializado 

▪ Sempre emprega léxico preciso e 
especializado 

▪ LGB1.6.3. Emprega recursos verbais 
e non verbais en textos expositivos. 

▪ Non os emprega ▪ Emprégaos irregularmente ▪ Regularmente emprégaos ▪ Sempre os emprega 

▪ LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e o 

▪ Non o adecúa ▪ Adecúao parcialmente ▪ Adecúao regularmente ▪ Sempre o adecúa 
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xénero textual. 

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

▪ Non produce textos orais 
espontáneos e adecuados á 
situación e intención comunicativa 

▪ Ocasionalmente produce textos orais 
espontáneos e adecuados 

▪ Regularmente produce textos orais 
espontáneos e adecuados 

▪ Sempre produce textos orais 
espontáneos e adecuados 

▪ 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). 

▪ Case nunca participa e coloca o 
pronome átono e pronuncia con 
corrección as características do 
sistema fonético do galego 

▪ Ocasionalmente participa e coloca o 
pronome átono e pronuncia con 
corrección as características do 
sistema fonético do galego 

▪ Regularmente participa e coloca o 
pronome átono e pronuncia con 
corrección as características do 
sistema fonético do galego 

▪ Sempre participa e coloca o pronome 
átono e pronuncia con corrección as 
características do sistema fonético do 
galego 

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

▪ Non emprega o infinitivo conxugado 
e fraseoloxía adecuada 

▪ Ocasionalmente emprega o infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada 

▪ Regularmente emprega o infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada 

▪ Sempre emprega o infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada 

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

▪ Non se expresa cun léxico rico e 
variado 

▪ Ocasionalmente se expresa cun 
léxico rico e variado 

▪ Regularmente se expresa cun léxico 
rico e variado 

▪ Sempre se expresa cun léxico rico e 
variado 

▪ LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

▪ Non argumenta convincente e 
comprensiblemente  

▪ Argumenta convincente e 
comprensiblemente de forma 
ocasional  

▪ Argumenta convincente e 
comprensiblemente de maneira 
habitual. 

▪ Argumenta convincente e 
comprensiblemente sempre 

▪ LGB1.8.2. Aplica as normas que 
rexen a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

▪ Non é cortés na comunicación ▪ É ocasionalmente cortés na 
comunicación 

▪ É regularmente cortés na 
comunicación 

▪ Sempre é cortés na comunicación 

▪ LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia ▪ Non se desenvolve eficazmente ▪ Desenvólvese ocasionalmente de ▪ Desenvólvese regularmente de ▪ Sempre se desenvolve eficazmente 
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en situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas 
informais. 

maneira eficaz  maneira eficaz  

▪ LGB1.10.1. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal uso 
dos rexistros pobreza léxica, fonética 
e entoación inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 

▪ Nunca ou case nuca as recoñece  e 
identifica 

▪ Ocasionalmente as recoñece  e 
identifica 

▪ Regularmente as recoñece  e 
identifica 

▪ Sempre as recoñece  e identifica 

▪ LGB1.10.2. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 

▪ Normalmente non as deseña nin 
progresa autonomamente 

▪ Ocasionalmente as deseña e 
progresa autonomamente 

▪ Regularmente as deseña e progresa 
autonomamente 

▪ Sempre as deseña e progresa 
autonomamente 

▪ LGB1.11.1. Recoñece a emisión 
dunha pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción oral 
allea e produce discursos orais que 
respectan as regras prosódicas e 
fonéticas da lingua galega.  

▪ Non a recoñece e identifica e 
produce textos orais consonte á 
prosodia galega 

▪ Puntualmente a recoñece e identifica 
e produce textos orais consonte á 
prosodia galega 

▪ Regularmente a recoñece e identifica 
e produce textos orais consonte á 
prosodia galega 

▪ Sempre a recoñece e identifica e 
produce textos orais consonte á 
prosodia galega 

▪ LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos que 
se poidan asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 

▪ Non os recoñece nin rexeita ou só 
parcialmente 

▪ Recoñéceos e rexéitaos 
irregulamente 

▪ Regularmente os recoñece e rexeita ▪ Sempre os recoñece e rexeita 

▪ LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu 
contexto. 

▪ Non a usa ▪ Úsaa parcialmente ▪ Úsaa regularmente ▪ Úsaa sempre no seu contexto 
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 INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ LGB2.1.1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 

▪ Non as recolle ▪ Recólleas ocasionalmente ▪ Regularmente e de forma habitual as 
recolle 

▪ Sempre as recolle 

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e emite 
opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

▪ Non interpreta o sentido global do 
texto nin é quen de identificar a 
intención comunicativa 

▪ Interprétao ocasionalemente ▪ Regularmente o interpreta e identifica ▪ Sempre o interpreta e identifica 

▪ LGB2.1.3. Distingue o tema principal 
e os subtemas e compón o esquema 
xerarquizado das ideas do texto. 

▪ Non o distingue e  non esquematiza ▪ Parcialmente o distingue e 
esquematiza 

▪ Habitualmente o distingue e 
esquematiza 

▪ Sempre o distingue e esquematiza 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e dixitais 
para facilitar a comprensión e 
complementar a información do texto. 

▪ Non os emprega nin  complementa ▪ Ocasionalemente os emprega e 
complementa 

▪ Regularmente os emprega e 
complementa 

▪ Sempre os emprega e complementa 

▪ LGB2.2.1. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de forma 
clara e ordenada. 

▪ Non selecciona nin presenta 
claramente os contidos 

▪ Parcialmente selecciona e presenta 
con claridade os contidos 

▪ Habitualmente selecciona e presenta 
claramente os contidos 

▪ Sempre selecciona e presenta 
claramente os contidos 

▪ LGB2.2.2. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 

▪ Non as identifica nin describe ▪ Ocasionalmente as identifica e 
describe 

▪ Regualrmente as identifica e 
describe 

▪ Sempre as identifica e describe 

▪ LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa das 
súas producións. 

▪ Non emprega o rexistro lingüístico 
axeitado 

▪ Ocasionalmente emprega o rexistro 
lingüístico axeitado 

▪ Habitualmente emprega o rexistro 
lingüístico axeitado 

▪ Empres emprega o rexistro lingüístico 
axeitado 

▪ LGB2.2.4. Utiliza mecanismos 
variados de cohesión lingüística. 

▪ Non  utiliza mecanismos variados de 
cohesión lingüística 

▪ Parcialmente utiliza mecanismos 
variados de cohesión lingüística 

▪ Utiliza regularmente mecanismos 
variados de cohesión lingüística 

▪ Sempre  utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística 

▪ LGB2.2.5. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 

▪ Non se axusta ás normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega. 

▪ Parcialmente se axusta ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 

▪ Axústase habitualmente ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 

▪ Axústase sempre ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
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galega. galega. galega. galega. 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e 
sintetiza tanto o contido de materiais 
de consulta (dicionarios, glosarios e 
enciclopedias) e textos 
argumentativos e expositivos 
(ensaios). 

▪ Non comprende nin interpreta a 
devandita tipoloxía textual 

▪ Comprende e interpreta 
ocasionalmente a devandita tipoloxía 
textual 

▪ Comprende e interpreta regularmente 
a devandita tipoloxía textual 

▪ Comprende e interpreta sempre a 
devandita tipoloxía textual 

▪ LGB2.3.2. Identifica o tema e a 
estrutura de textos de carácter 
expositivo e argumentativo, de tema 
especializado, propios do ámbito 
educativo ou de divulgación científica 
e cultural. 

▪ Non identifica o tema nin a estrutura 
de textos de carácter expositivo e 
argumentativo 

▪ Ocasionalmente identifica o tema e a 
estrutura de textos de carácter 
expositivo e argumentativo 

▪ Regularmente identifica o tema e a 
estrutura de textos de carácter 
expositivo e argumentativo 

▪ Sempre identifica o tema e a estrutura 
de textos de carácter expositivo e 
argumentativo 

▪ LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as 
ideas principais e as secundarias de 
textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito 
educativo. 

▪ Non sintetiza nin distingue as ideas 
principais nin as secundarias de 
textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito 
educativo. 

▪ Ocasionalmente sintetiza e distingue 
as ideas principais e as secundarias 
de textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito 
educativo. 

▪ Habitualmente sintetiza e distingue as 
ideas principais e as secundarias de 
textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito 
educativo. 

▪ Sempre sintetiza e distingue as ideas 
principais e as secundarias de textos 
de carácter expositivo e argumentativo 
propios do ámbito educativo. 

▪ LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais 
e non verbais dos textos expositivos e 
argumentativos de tema especializado 
e valóraos en función da intención 
comunicativa do/da autor/a, do tema e 
do xénero textual. 

▪ Non analiza os recursos verbais e non 
verbais dos textos expositivos e 
argumentativos de tema especializado 
e valóraos en función da intención 
comunicativa do/da autor/a, do tema e 
do xénero textual. 

▪ Parcialmente analiza os recursos 
verbais e non verbais dos textos 
expositivos e argumentativos de tema 
especializado e valóraos en función 
da intención comunicativa do/da 
autor/a, do tema e do xénero textual. 

▪ Habitualmente analiza os recursos 
verbais e non verbais dos textos 
expositivos e argumentativos de tema 
especializado e valóraos en función 
da intención comunicativa do/da 
autor/a, do tema e do xénero textual. 

▪ Sempre analiza os recursos verbais e 
non verbais dos textos expositivos e 
argumentativos de tema especializado 
e valóraos en función da intención 
comunicativa do/da autor/a, do tema e 
do xénero textual. 

▪ LGB2.3.5. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e gramatical. 

▪ Non o desenvolve  ▪ Parcialmente o desenvolve  ▪ Regularmente o desenvolve  ▪ Sempre o desenvolve  

▪ LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

▪ Non o emprega ▪ Ocasionalmente o emprega ▪ Normalmente o emprega ▪ Sempre o emprega 

▪ LGB2.4.1. Comprende, produce e ▪ Non comprende, nin valora, nin ▪ Parcialmente comprende, valora, e ▪ Normalmente comprende, valora, e ▪ Decote comprende,  valora e  produce 
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valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de opinión. 

produce produce produce 

▪ LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os elementos 
de persuasión dos anuncios. 

▪ Non interpreta nin recoñece os 
elementos de persuasión  

▪ Ocasionalmente interpreta e recoñece 
os elementos de persuasión  

▪ Regularmente interpreta e recoñece 
os elementos de persuasión  

▪ Sempre interpreta e recoñece os 
elementos de persuasión  

▪ LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas 
e os usos lingüísticos discriminatorios 
dos textos publicitarios. 

▪ Non identifica nin rexeita ▪ Ocasionalmente identifica e rexeita ▪ Habitualmente  identifica e rexeita ▪ Decote identifica e rexeita 

LGB2.5.1. Identifica e analiza a 
intención comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as características 
lingüísticas dos textos descritivos e 
produce outros textos similares. 

▪ Non identifica nin analiza Identifica e analiza ocasionalmente Identifica e analiza regularmente Identifica e analiza sempre 

▪ LGB2.6.1. Produce, identifica e 
analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido e as 
características lingüísticas dos textos 
expositivos. 

▪ Non o acada ▪ Ocasionalmente o acada ▪ Habitualmente o acada ▪ Sempre o acada 

▪ LGB2.7.1. Produce, identifica e 
analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos 
narrativos. 

▪ Non o acada ▪ Ocasionalmente o acada ▪ Habitualmente o acada ▪ Sempre o acada 

▪ LGB2.8.1. Produce, identifica e 
analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos 
argumentativos. 

▪ Non o acada ▪ Ocasionalmente o acada ▪ Habitualmente o acada ▪ Sempre o acada 

▪ LGB2.9.1. Produce, identifica e 
analiza a intención comunicativa, a 

▪ Non o acada ▪ Regularmente o acada ▪ Habitualmente o acada ▪ Sempre o acada 
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estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos 
dialogados. 

▪ LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a información 
relevante mediante fichas-resumo. 

▪ Non as consulta nin selecciona ▪ Ocasionalmente as consulta e 
selecciona 

▪ Habitualmente as consulta e 
selecciona 

▪ Sempre as consulta e selecciona 

▪ LGB2.10.2. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida e 
revisa o proceso de escritura con 
axuda de ferramentas dixitais. 

▪ Non os planifica ▪ Ocasionalmente os planifica ▪ Habitualmente os planifica ▪ Sempre os planifica 

▪ LGB2.10.3. Respecta as normas de 
presentación dos traballos escritos, a 
organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de 
páxina, bibliografía. 

▪ Non as respecta ▪ Ocasionalmente as respecta ▪ Regularmente as respecta ▪ Sempre as respecta 

 

 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ LGB3.1.1. Emprega os principais 
coñecementos de Lingüística Xeral 
para comprender e analizar textos 
alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos 
propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á 
linguaxe. 

▪ Non emprega os principais 
coñecementos de Lingüística Xeral 
para comprender e analizar textos 
alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos 
propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á 
linguaxe. 

▪ Emprega ocasionalmente os 
principais coñecementos de 
Lingüística Xeral para comprender e 
analizar textos alleos de distintos 
ámbitos e para producir, compor e 
revisar textos propios e de temáticas 
diversas vinculados á comunicación e 
á linguaxe. 

▪ Emprega regularmente os principais 
coñecementos de Lingüística Xeral 
para comprender e analizar textos 
alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos 
propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á 
linguaxe. 

▪ Emprega sempre os principais 
coñecementos de Lingüística Xeral 
para comprender e analizar textos 
alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos 
propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á 
linguaxe. 

▪ LGB3.1.2. Describe os principais 
conceptos de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, 
unidades lingüísticas, signo lingüístico 

▪ Non describe os principais conceptos 
de Lingüística Xeral 

▪ Describe só parcialmenteos principais 
conceptos de Lingüística Xeral 

▪ Describe regularmente os principais 
conceptos de Lingüística Xeral 

▪ Describe sempre os principais 
conceptos de Lingüística Xeral 
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e diversas disciplinas lingüísticas. 

▪ LGB3.2.1. Recoñece os rexistros 
lingüísticos en textos orais e escritos 
en función da intención comunicativa. 

▪ Non os recoñece ▪ Ocasionalmente os recoñece ▪ Regularmente os recoñece ▪ Sempre os recoñece 

▪ LGB3.2.2. Valora a importancia de 
utilizar o rexistro axeitado a cada 
situación comunicativa e aplícao nas 
súas producións orais e escritas. 

▪ Non o valora nin aplica ▪ Valórao e aplícao ocasionalmente ▪ Valórao e aplícao regularmente ▪ Valórao e aplícao sempre 

▪ LGB3.3.1. Produce textos escritos ou 
orais de diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección. 

▪ Non os produce ▪ Prodúceos ocasionalmente ▪ Prodúceos regularmente ▪ Prodúceos sempre 

▪ LGB3.4.1. Identifica e explica os usos 
e valores do substantivo e do 
adxectivo nun texto, relacionándoos 
coa intención comunicativa, coa 
tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes da situación 
comunicativa. 

▪ Non os identifica, nin explica nin 
relaciona 

▪ Identifica, explica e relaciona 
parcialmente 

▪ Identifica, explica e relaciona 
regularmente 

▪ Sempre os identifica,  explica e 
relaciona 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica os usos 
e valores dos determinantes, 
relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ Non os identifica, nin relaciona ▪ Identifica e relaciona parcialmente ▪ Identifica e relaciona regularmente ▪ Sempre os identifica e relaciona 

▪ LGB3.6.1. Identifica e explica os usos 
e valores dos verbos e das perífrases 
e relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ Non os identifica, nin explica ▪ Identifica e explica  parcialmente ▪ Identifica e explica  regularmente ▪ Sempre os identifica e  explica  
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▪ LGB3.7.1. Identifica, explica e usa 
distintos tipos de conectores que lle 
proporcionan cohesión a un texto. 

▪ Non os identifica, nin explica nin usa ▪ Identifica, explica e usa parcialmente ▪ Identifica, explica e usa regularmente ▪ Sempre os identifica,  explica e usa 

▪ LGB3.8.1. 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. 

▪ Non os identifica, nin explica ▪ Identifica e explica  parcialmente ▪ Identifica e explica  regularmente ▪ Sempre os identifica e  explica  

▪ LGB3.9.1. Identifica e explica os usos 
e valores dos pronomes e relaciona a 
súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así 
como con outros compoñentes. 

▪ Non os identifica, nin explica ▪ Identifica e explica  parcialmente ▪ Identifica e explica  regularmente ▪ Sempre os identifica e  explica  

▪ LGB3.10.1. 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. 

▪ Non participa neles ▪ Ocasionalmente participa neles ▪ Decote participa neles ▪ Sempre participa neles 

▪ LGB3.11.1. 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. 

▪ Non os utiliza  ▪ Utilízaos parcialmente ▪ Utilízaos habitualmente ▪ Utilízaos sempre 
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 INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ LGB4.1.1. Distingue as funcións 
sociais da lingua e determina a 
situación do galego respecto a elas. 

▪ Non as distingue ▪ Distingue ocasionalemente as 
funcións sociais da lingua e determina 
a situación do galego respecto a elas 

▪ Distingue regularmente as funcións 
sociais da lingua e determina a 
situación do galego respecto a elas 

▪ Distingue sempre as funcións sociais 
da lingua e determina a situación do 
galego respecto a elas 

▪ LGB4.2.1. Describe a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 

▪ Non a describe  ▪ Describe parcialmente a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 

▪ Describe habitualmente a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 

▪ Describe sempre a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 

▪ LGB4.2.2. Determina o papel da 
lusofonía nas linguas do mundo no 
século XXI e a súa importancia 
cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 

▪ Determina o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI e a 
súa importancia cultural e económica 
desde a perspectiva galega. 

▪ Determina parcialmente o papel da 
lusofonía nas linguas do mundo no 
século XXI e a súa importancia 
cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 

▪ Determina o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI e a 
súa importancia cultural e económica 
desde a perspectiva galega. 

▪ Determina  o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI e a 
súa importancia cultural e económica 
desde a perspectiva galega. 

▪ LGB4.2.3. Diferencia e explica os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico 
e diglosia e describe os fundamentos 
do ecolingüismo. 

▪ Non diferencia nin e explica os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico 
e diglosia e describe os fundamentos 
do ecolingüismo. 

▪ Diferencia e explica parcialmente os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico 
e diglosia e describe os fundamentos 
do ecolingüismo. 

▪ Diferencia e explica regulamente os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico 
e diglosia e describe os fundamentos 
do ecolingüismo. 

▪ Diferencia e explica perfectamente os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico e 
diglosia e describe os fundamentos do 
ecolingüismo. 

▪ LGB4.3.1. Describe a romanización e 
o nacemento das linguas romances. 

▪ Non describe a romanización e o 
nacemento das linguas romances 

▪ Describe parcialmente a romanización 
e o nacemento das linguas romances 

▪ Describe regularmente a 
romanización e o nacemento das 
linguas romances 

▪ Describe correctamente a 
romanización e o nacemento das 
linguas romances 

▪ LGB4.3.2. Identifica e describe os 
diferentes elementos constitutivos do 
galego ao longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

▪ Non identifica nin describe os 
diferentes elementos constitutivos do 
galego ao longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

▪ Identifica e describe parcialmente os 
diferentes elementos constitutivos do 
galego ao longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

▪ Identifica e describe regularmente os 
diferentes elementos constitutivos do 
galego ao longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

▪ Identifica e describe perfectamente os 
diferentes elementos constitutivos do 
galego ao longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, 
semicultismos e palabras patrimoniais 
e cita algún exemplo. 

▪  Non os recoñece  ▪ Recoñece parcialmente  os cultismos, 
semicultismos e palabras patrimoniais 
e cita algún exemplo. 

▪ Recoñece regularmente os cultismos, 
semicultismos e palabras patrimoniais 
e cita algún exemplo. 

▪ Recoñece sen erros os cultismos, 
semicultismos e palabras patrimoniais 
e cita algún exemplo. 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

54 

 

▪ LGB4.4.2. Distingue as familias 
léxicas irregulares e utilízaas 
correctamente. 

▪  Non as distingue nin as utilíza 
correctamente. 

▪  Distingue ocasionalmente as familias 
léxicas irregulares e utilízaas 
correctamente. 

▪  Distingue parcialmente as familias 
léxicas irregulares e utilízaas 
correctamente. 

▪  Distingue sempre as familias léxicas 
irregulares e utilízaas correctamente. 

▪ LGB4.5.1. Identifica e describe as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

▪ Non identifica nin describe as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

▪ Identifica e describe irregualrmente as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

▪ Identifica e describe regularmente as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

▪ Identifica e describe perfectamente as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

▪ LGB4.5.2. Describir o contexto 
histórico e cultural do galego antigo 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ Non o describe ▪ Describe parcialmente o contexto 
histórico e cultural do galego antigo 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ Describe regularmente o contexto 
histórico e cultural do galego antigo 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ Describe o contexto histórico e cultural 
do galego antigo así como a súa 
situación sociolingüística. 

▪ LGB4.5.3. Identifica o galego antigo 
en documentos non literarios e 
literarios. 

▪ Non o identifica ▪ Identifícao parcialmente ▪ Identifícao regularmente ▪ Identifícao sempre 

▪ LGB4.6.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), 
describe o seu contexto e identifícao 
en textos. 

▪ Non as distingue  ▪ Distingue parcialmente as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII), describe o 
seu contexto e identifícao en textos. 

▪ Distingue regularmente as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII), describe o 
seu contexto e identifícao en textos. 

▪ Distingue totalmente as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), 
describe o seu contexto e identifícao 
en textos. 

▪ LGB4.6.2. Describe o contexto 
histórico e cultural do galego medio 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ Non o describe ▪ Describe parcialmente o contexto 
histórico e cultural do galego medio 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ Describe regualrmente o contexto 
histórico e cultural do galego medio 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ Describe perfectamente o contexto 
histórico e cultural do galego medio 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

▪ LGB4.6.3. Analiza a repercusión 
desta etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento posterior 
do galego. 

▪ Non a analiza ▪ Analiza parcialmente a repercusión 
desta etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento posterior 
do galego. 

▪ Analiza regularmente  a repercusión 
desta etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento posterior 
do galego. 

▪ Analiza perfectamente a repercusión 
desta etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento posterior 
do galego. 

▪ LGB4.6.4. Identifica o galego medio 
en documentos non literarios e 
literarios. 

▪ Non o identifica ▪ Identificao parcialmente ▪ Identificao regularmente ▪ Identificao perfectamente 

▪ LGB4.7.1. Distingue as características ▪ Non as distingue ▪ Distingueas esporadicamente ▪ Distíngueas normalmente ▪ Distíngueas sempre 
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lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916). 

▪ LGB4.7.2. Describe o contexto 
histórico e cultural do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) así 
como a súa situación sociolingüística. 

▪ Non o describe ▪ Descríbeo irregularmente ▪ Descríbeo regularmente ▪ Descríbeo perfectamente 

▪ LGB4.7.3. Analiza a repercusión da 
etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) no desenvolvemento posterior 
da lingua. 

▪ Non analiza a repercusión da etapa 
de nacemento do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior da lingua. 

▪ Analiza irregularmente a repercusión 
da etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) no desenvolvemento posterior 
da lingua. 

▪ Analiza regularmente  a repercusión 
da etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) no desenvolvemento posterior 
da lingua. 

▪ Analiza perfectamente a repercusión 
da etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) no desenvolvemento posterior 
da lingua. 

▪ LGB4.7.4. Identifica o galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) en documentos non literarios e 
literarios. 

▪ Non identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en 
documentos non literarios e literarios. 

▪ Identifica fragmentariamente o galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) en documentos non literarios e 
literarios. 

▪ Identifica regularmente o galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) en documentos non literarios e 
literarios. 

▪ Identifica perfectamente o galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) en documentos non literarios e 
literarios. 

▪ LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que se 
describen e analizan textos anteriores 
a 1916. 

▪ Non elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que se 
describen e analizan textos anteriores 
a 1916. 

▪ Elabora ocasionalmente traballos de 
xeito individual e/ou en grupo nos que 
se describen e analizan textos 
anteriores a 1916. 

▪ Elabora regularmente traballos de 
xeito individual e/ou en grupo nos que 
se describen e analizan textos 
anteriores a 1916. 

▪ Elabora sempre traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que se 
describen e analizan textos anteriores 
a 1916. 

 

 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto 
literario", caracteriza os diferentes 
xéneros e analiza os seus principais 
recursos formais e describe a 
cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega. 

▪ Non define nin caracteriza ▪ Ocasionalmente define "literatura" e 
"texto literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os seus 
principais recursos formais e describe 
a cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega. 

▪ Regulamente define "literatura" e 
"texto literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os seus 
principais recursos formais e describe 
a cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega. 

▪ Perfectamente define "literatura" e 
"texto literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os seus 
principais recursos formais e describe 
a cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega. 

▪ LGB5.1.2. Compara textos de ▪ Non compara textos de diferentes ▪ Ocasionalmente compara textos de ▪ Habitualmente compara textos de ▪ Compara sempre textos de diferentes 
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diferentes xéneros, caracterizándoos 
a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios. 

xéneros, caracterizándoos a partir dos 
seus trazos formais e estruturais 
definitorios. 

diferentes xéneros, caracterizándoos 
a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios. 

diferentes xéneros, caracterizándoos 
a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios. 

xéneros, caracterizándoos a partir dos 
seus trazos formais e estruturais 
definitorios. 

▪ LGB5.1.3. Adscribe á súa época 
autores/as e textos destacados da 
historia da literatura galega. 

▪ Non adscribe á súa época autores/as 
e textos destacados da historia da 
literatura galega. 

▪ Adscribe esporadicamente á súa 
época autores/as e textos destacados 
da historia da literatura galega. 

▪ Adscribe regularmente á súa época 
autores/as e textos destacados da 
historia da literatura galega. 

▪ Sempre adscribe á súa época 
autores/as e textos destacados da 
historia da literatura galega. 

▪ LGB5.2.1. Define "literatura galega de 
tradición oral" e as súas principais 
concrecións xenéricas, concreta a 
historia da súa vitalidade e mais as 
principais manifestacións e 
compilacións nos diferentes períodos 
históricos ata a actualidade. 

▪ Non define nin concreta ▪ Define e concreta ocasionalmete ▪ Define e concreta regularmente ▪ Define e concreta sempre 

▪ LGB5.2.2. Le e comenta textos dos 
diferentes xéneros da literatura galega 
de tradición oral e identifica os seus 
principais trazos formais, estruturais e 
temáticos. 

▪ Non le nin comenta textos dos 
diferentes xéneros da literatura galega 
de tradición oral nin  identifica os seus 
principais trazos formais, estruturais e 
temáticos. 

▪ Le e comenta esporadicamente  
textos dos diferentes xéneros da 
literatura galega de tradición oral e 
identifica os seus principais trazos 
formais, estruturais e temáticos. 

▪ Le e comenta regularmente textos dos 
diferentes xéneros da literatura galega 
de tradición oral e identifica os seus 
principais trazos formais, estruturais e 
temáticos. 

▪ Le e comenta perfectamente textos 
dos diferentes xéneros da literatura 
galega de tradición oral e identifica os 
seus principais trazos formais, 
estruturais e temáticos. 

▪ LGB5.3.1. Identifica, analiza e 
describe a literatura medieval: 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, 
define as características principais e 
analiza a lírica profana (cantiga de 
amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e 
a prosa medieval. 

▪ Non identifica, nin analiza, nin 
describe 

▪ Parcialmente ▪ Regularmente ▪ Sempre 

▪ LGB5.4.1. Le e comenta textos 
representativos da literatura medieval, 
caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

▪ Non le nin comenta textos mediavais ▪ Le e comenta  e caracteriza 
esporadicamente  textos 
representativos da literatura medieval 

▪ Le e comenta  e caracteriza 
regularmente  textos representativos 
da literatura medieval 

▪ Le e comenta  e caracteriza 
perfectamente  textos representativos 
da literatura medieval 
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▪ LGB5.5.1. Identifica, analiza e 
describe a literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
desta etapa, e describe e analiza as 
obras e os/as autores/as principais. 

▪ Non identifica, nin analiza, nin 
describe  a literatura do galego medio 

▪ Identifica, analiza e describe 
parcialmente a literatura do galego 
medio 

▪ Identifica, analiza e describe 
correctamente a literatura do galego 
medio 

▪ Identifica, analiza e describe 
perfectamente a literatura do galego 
medio 

▪ LGB5.6.1. Le e comenta textos 
representativos da literatura do galego 
medio, caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en relación 
co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

▪ Non le nin comenta, nin caracteriza 
textos  representativos da literatura do 
galego medio 

▪  Ocasionalmente le e comenta textos 
representativos da literatura do galego 
medio, caracterizándoos formal, 
estrutural e tematicamente e póndoos 
en relación co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico 

▪ Regularmente  le e comenta textos 
representativos da literatura do galego 
medio, caracterizándoos formal, 
estrutural e tematicamente e póndoos 
en relación co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico 

▪ Sempre le e comenta textos 
representativos da literatura do galego 
medio, caracterizándoos formal, 
estrutural e tematicamente e póndoos 
en relación co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico. 

▪ LGB5.7.1. Identifica, analiza e 
describe a literatura do Rexurdimento: 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento 
pleno ata 1916 e describe e analiza 
as obras e os/as autores/as principais 
deste período. 

▪ Non identifica, nin analiza, nin 
describe  a literatura  do 
Rexurdimento 

▪ Identifica, analiza e describe 
parcialmente a literatura do 
Rexurdimento 

▪ Identifica, analiza e describe 
regularmente a literatura do 
Rexurdimento 

▪ Identifica, analiza e describe 
perfectamente a literatura do 
Rexurdimento 

▪ LGB5.8.1. Le e comenta textos 
representativos da literatura do 
Rexurdimento (tanto do 
Prerrexurdimento como do 
Rexurdimento pleno e a literatura de 
comezos do século XX ata 1916), 
caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

▪ Non le nin comenta, nin caracteriza 
textos  representativos da literatura do 
Rexurdimento 

▪ Le e comenta ocasionalmente textos 
representativos da literatura do 
Rexurdimento  

▪ Le e comenta regularmente textos 
representativos da literatura do 
Rexurdimento  

▪ Le e comenta perfectamente textos 
representativos da literatura do 
Rexurdimento  
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Enténdense como básicos os estándares sombreados. 

Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

A metodoloxía didáctica en Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación e tamén debe 
subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas. 

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente condicionada polo compoñente epistemoló xico . 

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías que estas comporte un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo 
nivel. 

CRITERIOS METODOLÓXICOS 

- Adecuación das actividades á madureza do alumnado nesta etapa educativa. 

- Diversidade de propostas e actividades que responden aos modos diferentes de aprendizaxes. 

- Integración do aprendido a través da interdisciplinariedade. 

- Desenvolvemento das capacidades cognitivas do alumnado. 

- Organización e precisión en contidos teóricos e actividades prácticas. 

- Aprendizaxe autónoma dos estudantes. 

- Secuenciación pautada da aprendizaxe práctica. 

- Participación activa do alumnado na aprendizaxe individual e en grupo. 

- Fomento do interese pola aprendizaxe. 

- Uso funcional da lingua. 

 

 Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación 

▪ LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta natureza. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 
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▪ LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas 
concretas relativas á comprensión de textos orais. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio 
do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Exposición oral 

Observación directa 
Exposición oral 

▪ LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula 
preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden da exposición oral. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 

- Debates na aula Observación directa 

▪ LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais 
xéneros informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación social. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais. - Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso.  

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alleas. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Debates de aula 

Observación directa 

▪ LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Exposción oral 

Observación directa 
Exposicón oral 

▪ LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Exposición oral 

Observación directa 
Exposición oral 

▪ LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os - Observación directa do traballo na aula Observación directa 
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borradores e esquemas. Exposición oral 

▪ LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  - Observación directa do traballo na aula 
- Exposición oral 

Observación directa 
Exposición oral 

▪ LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora.  

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Exposición oral 

Observación directa 
Exposición oral 

▪ LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos 
expositivos. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Exposición oral 

Observación directa 
Exposición oral 

▪ LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o 
tema e o xénero textual. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Expposición oral 

Observación directa 
Exposición oral 

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

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ 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). 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

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

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 
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▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e 
convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa en 
conversas informais. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as 
dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, 
mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e entoación 
inadecuada) e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da 
norma. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción oral allea e produce discursos orais 
que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

- Observación directa na aula Observación directa 

▪ LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu contexto. 

- Observación directa na aula Observación directa 
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 Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación 

▪ LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das ideas do texto. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais 
para facilitar a comprensión e complementar a información do 
texto. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación 
comunicativa das súas producións. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. - Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de 
materiais de consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e 
textos argumentativos e expositivos (ensaios). 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter 
expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 
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▪ LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias 
de textos de carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito 
educativo. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos 
expositivos e argumentativos de tema especializado e valóraos en 
función da intención comunicativa do/da autor/a, do tema e do 
xénero textual. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e gramatical. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos anuncios. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos publicitarios. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
descritivos e produce outros textos similares. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos 
textos expositivos. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos narrativos. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 
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textos argumentativos. 

▪ LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos dialogados. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a 
información relevante mediante fichas-resumo. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

▪ LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos 
escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas 
a pé de páxina, bibliografía. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Tarefas de aula 

Observación directa 
Proba escrita 

 

 

 

 Procedementos de avaliación  Instrumentos de avaliación 

LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral 
para comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á linguaxe. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas. 

- Observación directa do traballo na aula  
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e 
escritos en función da intención comunicativa. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a 
cada situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e 
escritas. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

65 

 

▪ LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Exposición oral 

Observación directa 
Exposición oral 

▪ LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e 
do adxectivo nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, 
coa tipoloxía textual, así como con outros compoñentes da 
situación comunicativa. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das 
perífrases e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e 
a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores 
que lle proporcionan cohesión a un texto. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.8.1. 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. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB3.10.1. 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. 

- Observación directa do traballo na aula 
 

Observación directa 
 

▪ LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito - Observación directa do traballo na aula Observación directa 
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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. 

  

 

 Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación 

▪ LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a 
situación do galego respecto a elas. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa 
e na Península Ibérica. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo 
no século XXI e a súa importancia cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 

▪ Observación directa do traballo na aula 
Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 
avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo. 

▪ Observación directa do traballo na aula 
Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 
avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas 
romances. 

▪ Observación directa do traballo na aula 
Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 
avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos 
constitutivos do galego ao longo da historia (substrato, estrato e 
superestrato). 

▪ Observación directa do traballo na aula 
▪ Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras 
patrimoniais e cita algún exemplo. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas 
correctamente. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 
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▪ LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo 
así como a súa situación sociolingüística. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios 
e literarios. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliaicón de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e 
identifícao en textos. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio 
así como a súa situación sociolingüística. 

- Observación directa do traballo na aula  
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento posterior do galego. 

- Observación directa do traballo na aula  
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e 
literarios. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século XIX ata 1916). 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación 
sociolingüística. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916) no desenvolvemento 
posterior da lingua. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata - Observación directa do traballo na aula Observación directa 
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1916) en documentos non literarios e literarios. - Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 
avaliación 

Avaliaicón de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos 
que se describen e analizan textos anteriores a 1916. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

 

 Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación 

▪ LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os seus principais recursos formais e 
describe a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 
 

Observación directa 

▪ LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos 
a partir dos seus trazos formais e estruturais definitorios. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da 
historia da literatura galega. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 

▪ LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e as súas 
principais concrecións xenéricas, concreta a historia da súa 
vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións nos 
diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 
 

▪ LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura 
galega de tradición oral e identifica os seus principais trazos 
formais, estruturais e temáticos. 

- Observación directa do traballo na aula Observación directa 
 

▪ LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, 
define as características principais e analiza a lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 
- representacións e dramatizacións 

 

Observación directa 
Avaliaicón de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos  
Outros documentos gráficos ou textuais 
Comentarios de texto 
 

▪ LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura - Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

Observación directa 
Avaliaicón de contidos mediante probas correspondentes aos 
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medieval, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

avaliación 
- representacións e dramatizacións 

 

mesmos 
Comentarios de texto 
 

▪ LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e analiza 
as obras e os/as autores/as principais. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 
-  representacións e dramatizacións 

 

Observación directa 
Avaliaicón de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
galego medio, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 

Observación directa 
Avaliaicón de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 

▪ LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do 
Rexurdimento: contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente 
a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 
e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais deste 
período. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 
- Representacións e dramatizacións 

 

Observación directa 
Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 
- Representacións e dramatizacións 
 

▪ LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do Rexurdimento 
pleno e a literatura de comezos do século XX ata 1916), 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

- Observación directa do traballo na aula 
- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a 

avaliación 
- representacións e dramatizacións 
- comentarios de texto 

 

Observación directa 
 Avaliación de contidos mediante probas correspondentes aos 
mesmos 
- Representacións e dramatizacións 
Comentarios de texto 
 

 

 

  

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

 
O libro de texto de referencia a empregar na aula é Lingua Galega e Literatura Bacharelato 1. A, Nieto Pazó, X. Troitiño Fraiz., 2015 Anaya. ISBN 978-84-678-2805-4 
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Apoio na web da editorial e nas webs de Santillana, Xerais, Consorcio, Rodeira 

Libro dixital 

Espazo dixital Greta 

Bibliografía 

Libros de lectura obrigatoria 

1ª Avaliación 

Domingo Villar, Ollos de auga, Editorial Galaxia. 

2ª Avaliación 

Santiago Lopo, Arte de Trobar, Editorial Xerais. 

3ª Avaliación 

Gonzalo Navaza, Erros e Tánatos, Editorial Xerais 

 

Libros de lectura optativa 

1ª Avaliación 

Castelao, Cousas, Editorial Galaxia.  

2ª Avaliación 

Álvaro Cunqueiro, Escola de menciñeiros Galaxia. 

3ª Avaliación 

Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro, Edicións Xerais de Galicia. 

 

 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

1.1. AVALIACIÓN ORDINARIA 

1.1.1. Sistema de cualificación 
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Atenderase á progresión do alumno ao longo do curso. Haberá como mínimo unha proba global en cada avaliación na que se combinarán varios estándares de aprendizaxe. Nesta proba poderán 
combinarse preguntas teóricas e exercicios prácticos.  A cualificación terá en conta a corrección e xusteza dos contidos e tamén a corrección e calidade da lingua empregada. Caso de haber dúas 
probas parciais ou máis por avaliación, estas  farán media sempre e cando se teña unha nota igual ou superior ao 3.  
A nota final na avaliación ordinaria de xuño establecerase sobre a media entre as tres avaliacións. Para obter o aprobado a media entre as tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5. 

 

Requisitos indispensables para aprobar a materia 

Para aprobar a materia de Lingua Galega e Literatura é indispensable cumprir cos requisitos que a continuación se relacionan.  O incumprimento de calquera deles implicará un suspenso na 
materia: 

• Ter completo o caderno de clase, con todas as actividades propostas realizadas, así como a inclusión das posibles explicacións complementarias do profesor. Valoraranse aspectos como 
organización, limpeza, caligrafía ... 

• Ter unha cualificación final igual ou superior a cinco. 

• Ter superada a proba do libro de lectura obrigatorio. 

• Empregar como lingua vehicular de uso obrigatorio na aula o galego.  

 

 

 

  Criterios de corrección de FALTAS:  

Desconto por faltas.  
Sobre a puntuación global do exame poderanse descontar ata un máximo de 1 punto. Distinguirase entre :  
Faltas leves (acento non diacrítico). Penalizaranse con 0´05 
Faltas graves (acento diacrítico, b/v, h, y ...). Penalizaranse con 0´1 
Faltas moi graves. Penalizaranse con 0´2. Considéranse faltas moi graves, entre outras: -o emprego de tempos compostos 
-o non mantemento da alternancia vocálica nos verbos 
-o uso incorrecto do infinitivo conxugado 
-a confusión de te e che 
-a confusión de lle e lles 
-a colocación incorrecta dos pronomes átonos 
-o uso incorrecto do posesivo sen artigo 
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-o emprego do relativo quen en plural 
-o emprego de plural en –os nos demostrativos 
-a non contracción dalgunhas preposicións con certos pronomes 
-o uso de algún posposto con valor negativo 
-a formación incorrecta do plural dos substantivos rematados en –l 
-a asignación incorrecta do xénero nalgúns substantivos 
-o uso incorrecto da preposición a co complemento directo 
-castelanismos léxicos ou gramaticais 
 

    

Libros de lectura 

En cada avaliación, os alumnos deberán ler un libro con carácter obrigatorio do que se fará unha proba de lectura. A nota do control de lectura será APTO/NON APTO. O/a alumno/a que non 
supere a proba de lectura non aprobará a avaliación. Cando un alumno teña a avaliación superada pero NON APTO o libro de lectura a nota da avaliación será un 4 e terá unha recuperación do 
libro de lectura obrigatoria na seguinte avaliación. En caso de non superar a recuperación do libro de lectura en ningunha das ocasións o alumno/a deberá acudir a unha proba extraordinaria no 
mes de xuño ou á convocatoria extraordinaria de setembro. Se suspende de novo o control de lectura do libro obrigatorio na convocatoria de setembro o/a alumno/a suspenderá a materia e deberá 
recuperala no curso seguinte.  
 
Haberá, tamén, dúas lecturas optativas en cada unha das avaliacións. Cada libro de lectura voluntaria sumará, como máximo, 0´5p sobre a nota global da avaliación. Pode sumarse a un 4´5 para 
obter a avaliación positiva. Será necesario obter un 5 de nota media para superar a avaliación. 

 

Exame oral  

Poderá haber un exame oral cuxa cualificación será APTO/NON APTO. No caso de que se inclúa un exame oral, para aprobar a aval iación será condición indispensable a cualificación positiva 
nesta proba.  

 

Recuperación de avaliación 

 O que non supere a avaliación terá un exame de recuperación no seguinte trimestre. A cualificación desta recuperación será a que compute para facer a media entre avaliacións. Para os cursos 
de 1º e 2º de bacharelato establécese unha nota máxima de 6 puntos á hora de valorar o resultado dunha recuperación no cómputo global para a obtención da nota final do/a alumno/a. A nota dos  
libros de lectura (ata 0,5 por cada un) só conta para o exame convencional de avaliación, non para a recuperación. A nota da recuperación deberá ser igual ou superior a 5 e, de ser o caso, deberá 
superarse o control do libro de lectura obrigatorio.  
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  Cando o/a alumno/a aprobado/a obteña de media en calquera avaliación unha cualificación decimal superior a 0,5 poderase redondear á alza, sempre que demostre interese pola materia, 
participación activa na clase e realizase os traballos propostos. 
 

  Cualificación final na avaliación ordinaria de xuño 

A nota da avaliación ordinaria establecerase segundo a nota media entre as tres avaliacións, sempre que o alumno teña dúas avaliacións aprobadas cun 5 e a terceira cun 3 ou máis. O resultado 
da nota media deberá ser un 5 como mínimo para aprobar o curso. 
 
  Os/as alumnos/as que suspenden terán un exame final con todos os contidos, ou, se é o caso, do libro de lectura obrigatoria. A nota para aprobar será igualmente 5.  
 
  O alumnado que desexe subir a nota final de curso, baixo a súa responsabilidade, tamén se presentará ao exame final, sendo a súa cualificación final a que obteña nesta proba global. 
 
 Obviamente, a lingua vehicular e de uso obrigatorio na aula é o galego. O non emprego desta lingua será avaliado negativamente e provocará o suspenso na materia. 

 

 

1.2.AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Consistirá nunha proba global de toda a materia dada en xuño ou, se é o caso, en setembro. Esta proba incluirá o exame do(s) libro(s) de lectura obrigatoria para aqueles alumnos que o(s) tiveren 
suspensos. Para aprobar será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 e, no seu caso, aprobar o(s) libro(s) de lectura. No caso dos libros de lectura obrigatoria pendentes, a non 
superación do control implica o suspenso na materia e a necesidade de a recuperar no curso seguinte.   

 

Promoción  
Segundo o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.Os alumnos e as 
alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación n egativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, 
deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro.  

 

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

 
A avaliación debe ir enfocada a mellorar a aprendizaxe dos alumnos; para iso, é necesario diversificar as ferramentas de avaliación e programar tempos e espazos na aula. 

 

Ferramentas destinadas á avaliación de desempeños competenciais, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.  
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Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 
Indicadores Valoración Propostas de mellora 
  1.  Programa  a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 

educativas. 

si  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

Si  

  3.  Selecciona e secuencia de xeito 
progresivo os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos. 

Si  

  4.  Programa actividades e estratexias en 

función dos estándares de aprendizaxe. 
si  

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 
programación de aula e ás necesidades e os 

intereses do alumnado. 

si  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 
os instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 

de aprendizaxe dos seus alumnos. 

si  

  7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

si  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
Indicadores Valoración Propostas de mellora 
  1.  Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

si  

  2.  Plantexa situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

Si  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais eou coa súa funcionalidade.  

Si  



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

75 

 

  4.  Informa sobre os progresos acadados e 
as dificultades atopadas.  

si  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades 

cos intereses do alumnado. 
si  

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

si  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados. si  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 
Indicadores Valoración Propostas de mellora 
  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, esquemas… 

si  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

si  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas 

e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 
si  

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

si  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 

para apoiar os contidos na aula. 
si  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

si  

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito 

ordenado e comprensible para os alumnos. 
si  

  8.  Plantexa actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

si  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais. si  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 
Indicadores Valoración Propostas de mellora 
  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

si  
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  2.  Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

si  

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na 

aula e fóra dela. 
si  

  4.  Proporciona a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

si  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

si  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 

si  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

Si  

  8.  Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados suficientemente. 

Si   

  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sudo acadados con 

suficiencia. 

si  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

si  

11.  Emplea diferentes medios para informar 
dos resultados aos estudiantes e ás familias. 

si  

 
 
 
 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
 En primeiro de bacharelato non hai alumnos nesta situación. 
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10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 

 
En primerio de bacharelato non hai alumnado nesta circunstancia académica. 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS  OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS 

Na primeira semana de curso poderase realizar unha avalaición incial competencial, para determinar o grao de comprensión lect ora e expresión oral do alumnado, en función da cal se reforzarán aqueles aspectos 
nos que se detecten maiores necesidades.  

 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Os estudantes manifestan unha gran diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos 
(responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan 
descansos; algúns necesitan un reforzo continuo e outros non; hainos que prefiren traballar sós e hainos que prefiren traball ar en pequeno ou gran grupo.  

O deseño da programación de Lingua Galega e Literatura considera esa diversidade expoñendo a información de diferentes formas (textos explicativos, cadros-resumo, esquemas), utilizando os recursos que se 
ofrecen na rede e ofrecendo unha gran tipoloxía de actividades. 

Ademais, propóñense as seguintes medidas para dar resposta á diversidade: 

- Detectar as ideas previas mediante, por exemplo, diálogos na aula ou debates, que permitirán que o docente coñeza aos estudantes e eles, a si mesmos. 
- Repasar as nocións estudadas con regularidade e resolver os problemas detectados. 
- Realizar numerosas e diversas actividades que combinen as resolucións individuais e en pequeno e gran grupo, e a oralidade e o escrito . 
- Utilizar recursos gráficos, dixitais, visionado de películas, etc.  
- Usar o resumo da unidade como unha forma de autoavaliación. 
 No caso de haber alumnos exentos da materia de Lingua Galega, segundo a Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega, o alumno asistirá ás aulas como medio de integración lingüística. En caso de ser necesario elaborarans e materiais didácticos 
específicos para adquirir, ao remate do prazo de exención, un dominio adecuado da lingua galega.  

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 
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A transversalidade está presente na práctica totalidade dos obxectivos tratados no punto 3 desta programación. A ampla tipoloxía textual coa que se traballa ao longo do curso nesta materia e nivel posibilita o 
afondamento na transversalidade e a interrelación entre a materia e a sociedade actual. A comunicación audiovisual, as tecnol oxías da información, o emprendemento, a educación cívica e constitucional, a 
prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista, calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. As exposcións orais do alumnado, ao seren 
tematicamente abertas, constitúen un inmellorable foro de reflexión na aula.  

COMPRENSIÓN LECTORA: será tratada mediante lecturas e diferentes tipos de textos durante todo o curso para ser quen de extraer a información necesaria e progresar no coñecemento, lectura 
e estudo da literatura e gozar da lectura. 
 
EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: traballarase mediante a expresión ordenada e clara de pensamentos, emocións e opinións, así como dialogar, formar un xuízo crítico , xerar ideas, estruturar o 

coñecemento, dar coherencia e cohesión ao discurso , adoptar decisións e gozar escoitando, lendo o expresándose de forma oral (respectando as normas de comunicación) e escrita. 

 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: será tratada mediante a busca , selección e emprego  deferramentas dixitais para transmitir información e comprender as mensaxes dos medios de 
comunicación, así como para construír textos , traballos e coñecementos. 
 
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN: traballarase mediante a utilización de ferramentas en soportes variados (dicionarios, enciclopedias, xornais dixitais, correctores 

ortográficos, bibliotecas virtuais, biblioteca… ) para mellorar as habilidades de obtención de información, así como mediante a adquisición de coñecementos axeitados para seleccionar, analizar 

criticamente, organizar, relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en coñecemento. 

 
ESPÍRITO EMPRENDENDOR:será tratado a través do desenvolvemento da iniciativa persoal e da autonomía mediante a intervención en situación de comunicación reais ou simuladas, así como 
na creación de textos propios , na participación en traballos e proxectos en grupo e na expresión da propia opinión con espírito crítico. 
 
EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: traballarase mediante a comprensión crítica da realidade, así como o coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos civís en textos 

seleccionados de lectura e comentario así como no día a día da aula. 

 
EDUCACIÓN PARA A PAZ , DESENVOLVEMENTO DOS VALORES DE TOLERANCIA E RESPECTO POLOS DEREITOS HUMANOS: será especialmente tratada no día a día da aula así como 
nos temas onde se fale do conflito lingüístico e do respecto absoluto polas diferentes variedades lingüísticas, e en textos seleccionados de lectura e comentario.  

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E DE CALQUERA TIPO DE VIOLENCIA OU DISCRIMINACIÓN: terá especial tratamento a través do estudo da chamada “linguaxe sexista” e do uso 
que dela se fai, evitando estereotipos que suponen xuízos de valor e prexuízos a través  da linguaxe así como no día a día da aula.  

 
Outros temas tales como a educación medioambiental, a educación para a saúde, a educación viaria... serán tratados no día a día da aula así como introducidos a través da selección de 
textos empregados e do seu comentario.  
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14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

- Asistencia a unha representación teatral e/ou cinematográfica en Ourense ou Santiago. 
- Semana das Letras (exposicións, concursos literarios, teatro…) 
- Certame Literario “Letras Galegas” nas modalidades de relato, poesía 
- Conferencia dun escritor. 

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 
Este departamento distribúe entre os seus membros á finalización de cada avaliación e no mes de xuño unha enquisa na que se r ecollan os aspectos máis significativos do desenvovemento da programación: grao 
de cumprimento da mesma, motivos, se os houber, de non acadar o 100% do establecido, cambios introducidos ao longo do curso e  a súa motivación, valoración por parte do alumnado dos libros lidos e 
actividades desenvoltas polo departamento, etc. O departamento, en reunión ordinaria, porá en común os resultados da enquisa e analizará as cualificacións académicas do alumnado na nosa materia ao longo do 
curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


