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1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias, 
contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e 
etapas educativas reguladas pola citada Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece o currículo básico 
da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos obxectivos, competencias, contidos 
e criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o 
carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional das titulacións ás que se refiere esta Lei Orgánica. Non obstante,  
dentro dos límites establecidos polas Administracións, os centros docentes desenvolverán e complementarán, no seu 
caso, o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás 
características do alumnado e á súa realidade educativa co fin de atander a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 10 do RD 1105/2014, a finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en acadar que os 
alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, 
científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo; preparalos para a súa 
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas 
na vida como cidadáns. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

Competencias clave do currículo de ESO 

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 

(noticias de actualidade). 

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

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos 

orais do ámbito social e educativo. 

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

autonomía.  

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén 

na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria 

 LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

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

programas informativos. 

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

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

atractivas.  

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

do seu contexto 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a 

fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

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

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

interacción. 

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

debates e coloquios. 

LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os 

xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con autoconfianza e seguridade  

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

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

orais. 

LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a 

súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

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

resumos. 

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

explícitos. 

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

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

deduce o significado polo contexto. LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non 

lingüísticos (símbolos, iconas, etc.). 

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de 

distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet. 

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

lectura 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, 

especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

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

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva 

autonomía 

. LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e 

consultar modelos de composición escrita. 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e 

reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de 

distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

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

puntuación do texto. 

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

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

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

do texto 

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

comunicativa. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: 

conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do 

sintagma verbal. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas) 

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

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital 

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

que acompañan as noticias. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 

expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e 

conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

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

exposicións de ideas e conceptos.  

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de 

textos para organizar os contidos e mellorar a presentación. 

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

ortografía. 

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

propias e alleas 

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

positiva de superación. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación. 
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LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e 

a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

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

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

textos. 

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

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexiva 

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

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

particular os temporais e explicativos. 

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

concordancia 

 LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

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

avaliación e autoavaliación. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe  

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 

da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación 

de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

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

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) 

en lingua galega adaptados á súa idade. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do 

seu contexto familiar e a do resto do alumnado. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

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

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

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

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

súa zona. 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións 

lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila 

os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

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

similitudes. LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou 

cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe os valores estilísticos dos 

textos. 

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

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

artística 

. LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. 

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

artística. 

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

de dúbidas de traballo. 

de dúbidas de traballo. LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co 

emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 

procura de información básica e a resolución 

 LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información 

básica e a resolución 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes 

e incorporalos ás súas producións. 

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

atractivas. 

 LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través 

de distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs 

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

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

modelos de composición escrita. 

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

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

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil 

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 

expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e 

conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de 

textos para organizar os contidos e mellorar a presentación 

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

ortografía. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e 

a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) 

en lingua galega adaptados á súa idade. 

LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información 

básica e a resolució 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 

(noticias de actualidade). 

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

resumos. 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en 

textos orais do ámbito social e educativo. 

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

 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

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

comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 

relevantes e incorporalos ás súas producións. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción 

oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia da lingua galega. 

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

informais breves. 

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

producións orais. LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs 

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e 

consultar modelos de composición escrita. 

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

propias e alleas. 

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

actitude positiva de superación. 

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

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

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

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

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, 

en particular os temporais e explicativos. 

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

concordancia. 

 LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

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

da avaliación e autoavaliación. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén 

na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

 LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

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

discriminacións. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

interacción. 

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

nos debates e coloquios. 

LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os 

xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con autoconfianza e seguridade 

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

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a 

súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar 

unha información ou un servizo. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, 

especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs 

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e 

reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de 

distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

 LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 
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LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 

relevantes e incorporalos ás súas producións. 

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

atractivas.  

LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, 

os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con autoconfianza e seguridade 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e 

expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique 

solicitar unha información ou un servizo. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 

habitual do seu contexto. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e 

expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas.  

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e 

xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

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

lingüística e cultural 

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

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

linguaxe artística. 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. 

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

linguaxe artística. 

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

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

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de 

escoita activa con actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 

mensaxes dos medios de comunicación, con 

especial atención aos programas 

informativos 

B1.8. Participación activa en situacións 

propias do ámbito educativo (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións e 

exposición de conclusións). 

B1.9. Coñecemento e aplicación de 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais. 

B1.10. Construción de discursos 

adecuados, cohesionados e coherentes desde 

o punto de vista comunicativo, sobre temas 

de interese persoal ou social da vida cotiá e 

educativa. 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, 

con especial atención a posibles 

interferencias. 

 
 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de 

cortesía nas intervencións orais propias e 

alleas, tanto espontáneas como planificadas. 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito 

comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus 

contidos e identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

B1.8. Participar activamente en situacións 

propias do ámbito educativo (pedir 

aclaracións, intercambiar opinións e expor 

conclusións). 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 

falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma individual ou en grupo. 

B1.10. Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da vida cotiá, de 

interese persoal ou social. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da 

lingua galega 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.7. Produción de discursos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuados á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección  

B1.9. Coñecemento e aplicación de 

B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 
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estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais 

B2.1. Aplicación de técnicas de análise 

do contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

B2.5. Utilización guiada da biblioteca e 

das TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

B2.8. Planificación e revisión do escrito, 

de forma guiada, para producir textos 

adecuados, coherentes, cohesionados e 

correctos gramaticalmente 

B2.9. Produción, en formato papel ou 

dixital, de textos propios da vida cotiá e das 

relacións sociais: notas, cartas, avisos, 

mensaxes electrónicas ou de móbil 

B2.10. Produción, a partir dun modelo, 

de textos propios dos medios de 

comunicación, fundamentalmente, noticias, 

en formato papel ou dixital 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou 

dixital, de textos propios da vida educativa, 

especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou 

dixital, de textos de distintos xéneros: 

descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, 

das TIC (procesadores de textos e 

correctores ortográficos) na planificación, 

revisión e presentación dos escritos 

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da 

lingua cunha actitude activa e de confianza. 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso 

de léxico suficientemente amplo e preciso, 

con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos 

léxicos traballados na aula. 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e 

doutras fontes de consulta, tanto en papel 

como en soporte electrónico, especialmente 

sobre clases de palabras e normativa. 

B3.4. Aplicación e valoración das 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

B3.6. Recoñecemento, uso e explicación 

falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma individual ou en grupo. 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

B2.5. Utilización guiada da biblioteca e 

das TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir textos adecuados, 

coherentes, cohesionados e correctos 

gramaticalmente 

B2.9. Producir, en formato papel ou 

dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, 

mensaxes electrónicas ou de móbil. 

B2.10. Producir, a partir dun modelo, 

textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato 

papel ou dixital 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou 

dixital, textos propios da vida educativa, 

especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas 

B2.12. Producir textos de distintos 

xéneros: descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, 

as TIC (procesadores de texto e correctores 

ortográficos) para planificar, revisar e 

mellorar a presentación dos escritos. 

B2.14. Avaliar o seu proceso de 

aprendizaxe cunha actitude activa e de 

confianza. 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 

amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía 

e vocabulario traballado na aula. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 

calquera outra fonte de consulta en calquera 

soporte, para resolver dúbidas e para 

progresar na aprendizaxe autónoma. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 

distintas categorías gramaticais, utilizar este 

coñecemento para distinguir erros e 

diferenciar as flexivas das non flexivas. 
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das categorías gramaticais básicas 

(substantivo, adxectivo cualificativo, verbo,  

adverbio, etc.) así como a diferenza entre 

palabras flexivas e non flexivas para a 

creación e comprensión de textos 

 

B3.12. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados 

cos elementos transversais e nos que se 

eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as 

normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e a transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 
 

 

B3.12. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados 

cos elementos transversais e nos que se 

eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as 

normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e a transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades 

de escoita activa con actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 

mensaxes dos medios de comunicación, con 

especial atención aos programas 

informativos 

B1.8. Participación activa en situacións 

propias do ámbito educativo (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións e 

exposición de conclusións). 

B1.9. Coñecemento e aplicación de 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais 

 B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as 

mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 

lingüísticos discriminatorios, especialmente, 

os que aparecen nos medios de 

comunicación. 

 
 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de 

cortesía nas intervencións orais propias e 

alleas, tanto espontáneas como planificadas. 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito 

comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus 

contidos e identificar prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

B1.8. Participar activamente en 

situacións propias do ámbito educativo 

(pedir aclaracións, intercambiar opinións e 

expor conclusións). 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 

falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma indivi dual ou en grupo 

 B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 

crítica ante as mensaxes que transmiten 

prexuízos e reflexionar sobre os usos 

lingüísticos discriminatorios. 
 

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

B1.1. Comprensión, interpretación e 

resumo de calquera texto oral ou daqueles 

propios dos medios de comunicación, 

especialmente noticias de actualidade, 

próximas aos intereses do alumnado 

B1.2. Comprensión e interpretación de 

textos orais utilizados no ámbito social e 

educativo (instrucións, presentacións de 

tarefas e breves exposicións orais de 

temáticas variadas). 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de 

escoita activa con actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

 B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 

mensaxes dos medios de comunicación, con 

especial atención aos programas 

informativos. 

B1.8. Participación activa en situacións 

propias do ámbito educativo (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións e 

exposición de conclusións). 

B1.10. Construción de discursos 

adecuados, cohesionados e coherentes desde 

o punto de vista comunicativo, sobre temas 

de interese persoal ou social da vida cotiá e 

educativa. 

B2.2. Comprensión e interpretación de 

textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais en ámbitos próximos á experiencia 

do alumnado: mensaxes electrónicas ou de 

móbil, normas e instrucións de uso. 

B2.3. Comprensión, interpretación e 

síntese de textos dos medios de 

comunicación, fundamentalmente textos 

narrativos. 

B2.4. Comprensión e interpretación de 

textos do ámbito educativo, especialmente, 

descritivos, narrativos e expositivos sobre as 

distintas materias curriculares: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en diversos soportes. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as 

mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 

lingüísticos discriminatorios, especialmente, 

os que aparecen nos medios de 

comunicación. 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, 

con especial atención a posibles 

B1.1. Comprender e interpretar a intención 

comunicativa e a idea xeral de textos orais 

(noticias de actualidade) e elaborar un 

resumo. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a 

idea xeral de textos orais sinxelos dos 

ámbitos social e educativo, e seguir 

instrucións para realizar tarefas guiadas de 

aprendizaxe con progresiva autonomía. 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de 

cortesía nas intervencións orais propias e 

alleas, tanto espontáneas como planificadas. 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito 

comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus 

contidos e identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

B1.8. Participar activamente en situacións 

propias do ámbito educativo (pedir 

aclaracións, intercambiar opinións e expor 

conclusións). 

B1.10. Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da vida cotiá, de 

interese persoal ou social. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar 

textos da vida cotiá e das relacións sociais en 

ámbitos próximos á experiencia do 

alumnado: mensaxes electrónicas ou de 

móbil e normas e instrucións de uso. 

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar 

escritos dos medios de comunicación, 

especialmente, os narrativos e expositivos de 

estrutura descritiva e secuencial. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar 

escritos do ámbito educativo do alumnado, 

especialmente, textos descritivos, narrativos 

e expositivos sobre as distintas materias 

curriculares: webs educativas, e información 

de dicionarios e enciclopedias en distintos 

soportes. 
 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 

crítica ante as mensaxes que transmiten 

prexuízos e reflexionar sobre os usos 

lingüísticos discriminatorios. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua 

galega. 
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interferencias. 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión, interpretación e 

resumo de calquera texto oral ou daqueles 

propios dos medios de comunicación, 

especialmente noticias de actualidade, 

próximas aos intereses do alumnado 

B1.2. Comprensión e interpretación de 

textos orais utilizados no ámbito social e 

educativo (instrucións, presentacións de 

tarefas e breves exposicións orais de 

temáticas variadas).  

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 

mensaxes dos medios de comunicación, con 

especial atención aos programas 

informativos. 

B1.7. Produción de discursos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuados á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B2.2. Comprensión e interpretación de 

textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais en ámbitos próximos á experiencia 

do alumnado: mensaxes electrónicas ou de 

móbil, normas e instrucións de uso. 

B2.3. Comprensión, interpretación e síntese 

de textos dos medios de comunicación, 

fundamentalmente textos narrativos. 

B2.4. Comprensión e interpretación de 

textos do ámbito educativo, especialmente, 

descritivos, narrativos e expositivos sobre as 

distintas materias curriculares: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en diversos soportes. 

 

B2.5. Utilización guiada da biblioteca e 

das TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

 

B2.8. Planificación e revisión do escrito, 

de forma guiada, para producir textos 

adecuados, coherentes, cohesionados e 

correctos gramaticalmente 

B2.9. Produción, en formato papel ou 

dixital, de textos propios da vida cotiá e das 

B1.1. Comprender e interpretar a 

intención comunicativa e a idea xeral de 

textos orais (noticias de actualidade) e 

elaborar un resumo. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e 

a idea xeral de textos orais sinxelos dos 

ámbitos social e educativo, e seguir 

instrucións para realizar tarefas guiadas de 

aprendizaxe con progresiva autonomía. 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito 

comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus 

contidos e identificar prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B2.2. Comprender, interpretar e 

sintetizar textos da vida cotiá e das relacións 

sociais en ámbitos próximos á experiencia 

do alumnado: mensaxes electrónicas ou de 

móbil e normas e instrucións de uso. 

B2.3. Comprender, interpretar e 

sintetizar escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os narrativos 

e expositivos de estrutura descritiva e 

secuencial. 

B2.4. Comprender, interpretar e 

sintetizar escritos do ámbito educativo do 

alumnado, especialmente, textos descritivos, 

narrativos e expositivos sobre as distintas 

materias curriculares: webs educativas, e 

información de dicionarios e enciclopedias 

en distintos soportes. 

B2.5. Utilizar de forma guiada as 

bibliotecas e as TIC para obter información 

e consultar modelos de composición escrita. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir textos adecuados, 

coherentes, cohesionados e correctos 

gramaticalmente 

B2.9. Producir, en formato papel ou 
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relacións sociais: notas, cartas, avisos, 

mensaxes electrónicas ou de móbil 

B2.10. Produción, a partir dun modelo, 

de textos propios dos medios de 

comunicación, fundamentalmente, noticias, 

en formato papel ou dixital. 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou 

dixital, de textos propios da vida educativa, 

especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou 

dixital, de textos de distintos xéneros: 

descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, 

das TIC (procesadores de textos e 

correctores ortográficos) na planificación, 

revisión e presentación dos escritos. 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso 

de léxico suficientemente amplo e preciso, 

con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos 

léxicos traballados na aula. 

 B3.2. A fonética e a fonoloxía do 

galego, con especial atención a posibles 

interferencias. 

 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e 

doutras fontes de consulta, tanto en papel 

como en soporte electrónico, especialmente 

sobre clases de palabras e normativa. 

B3.4. Aplicación e valoración das 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da 

puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. Recoñecemento, uso e explicación 

das categorías gramaticais básicas 

(substantivo, adxectivo cualificativo, verbo, 

adverbio, etc.) así como a diferenza entre 

palabras flexivas e non flexivas para a 

creación e comprensión de textos. 

 B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión 

dos mecanismos da cohesión textual como a 

deíxe persoal. 

 B3.8. Recoñecemento, uso e explicación 

dos conectores textuais máis comúns, en 

particular os temporais e explicativos. 

dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, 

mensaxes electrónicas ou de móbil. 

B2.10. Producir, a partir dun modelo, 

textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato 

papel ou dixital. 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou 

dixital, textos propios da vida educativa, 

especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas 

B2.12. Producir textos de distintos 

xéneros: descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, 

as TIC (procesadores de texto e correctores 

ortográficos) para planificar, revisar e 

mellorar a presentación dos escritos. 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 

amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía 

e vocabulario traballado na aula. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da 

lingua galega 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 

calquera outra fonte de consulta en calquera 

soporte, para resolver dúbidas e para 

progresar na aprendizaxe autónoma. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 
 

B3.5. Analizar e usar correctamente a 

puntuación, de acordo coa cohesión textual. 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 

distintas categorías gramaticais, utilizar este 

coñecemento para distinguir erros e 

diferenciar as flexivas das non flexivas. 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre 

os mecanismos da cohesión textual como a 

deíxe persoal. 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar os 

conectores textuais máis comúns (sobre 

todo os temporais e os explicativos).dos 

conectores textuais máis comúns, en 

particular os temporais e explicativos. 

 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia 

e das funcións sintácticas principais no seo 

da oración para elaborar enunciados cun 
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B3.9. Coñecemento das regras de 

concordancia e das funcións sintácticas 

principais no seo da oración para elaborar 

enunciados cun estilo cohesionado e 

correcto. 

B3.10. Recoñecemento das modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das 

estratexias necesarias de autoavaliación, 

aceptando o erro como parte do proceso 

B3.12. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados 

cos elementos transversais e nos que se 

eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.13. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver unha competencia 

comunicativa integrada.  

B5.8. Familiarización, seguindo unhas 

pautas orientadoras, co emprego dos fondos 

e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a procura de 

información básica e a resolución de dúbidas 

de traballo. 
 

estilo cohesionado e correcto. 

B3.10. Recoñecer as modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

B3.11. Coñecemento, uso e aplicación 

das estratexias necesarias de autoavaliación, 

aceptando o erro como parte do proceso 

B3.12. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados 

cos elementos transversais e nos que se 

eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.. 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as 

normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e a transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 

B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas 

pautas orientadoras, co emprego dos fondos 

e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a procura de 

información básica e a resolución de 

dúbidas de traballo. 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B2.1. Aplicación de técnicas de análise 

do contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, 

das TIC (procesadores de textos e 

correctores ortográficos) na planificación, 

revisión e presentación dos escritos. 

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da 

lingua cunha actitude activa e de confianza 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, 

as TIC (procesadores de texto e correctores 

ortográficos) para planificar, revisar e 

mellorar a presentación dos escritos. 

B2.14. Avaliar o seu proceso de 

aprendizaxe cunha actitude activa e de 

confianza. 
 

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

B1.7. Produción de discursos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuados á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección 

B1.9. Coñecemento e aplicación de 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais. 
 

B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 

falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma individual ou en grupo 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión, interpretación e 

resumo de calquera texto oral ou daqueles 

propios dos medios de comunicación, 

especialmente noticias de actualidade, 

próximas aos intereses do alumnado 

B1.2. Comprensión e interpretación de 

textos orais utilizados no ámbito social e 

educativo (instrucións, presentacións de 

tarefas e breves exposicións orais de 

temáticas variadas). 

 B1.3. Desenvolvemento de habilidades 

de escoita activa con actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 

mensaxes dos medios de comunicación, con 

especial atención aos programas 

informativos 

B1.5. Coñecemento e aplicación, con 

axuda das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC), de estratexias 

necesarias para producir textos orais sobre 

temas de actualidade 

B1.6. Valoración das producións orais 

emitidas cunha fonética e prosodia correcta e 

actitude crítica ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

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 en situacións 

propias do ámbito educativo (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións e 

B1.1. Comprender e interpretar a 

intención comunicativa e a idea xeral de 

textos orais (noticias de actualidade) e 

elaborar un resumo. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e 

a idea xeral de textos orais sinxelos dos 

ámbitos social e educativo, e seguir 

instrucións para realizar tarefas guiadas de 

aprendizaxe con progresiva autonomía. 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de 

cortesía nas intervencións orais propias e 

alleas, tanto espontáneas como planificadas. 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito 

comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus 

contidos e identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das 

TIC, as estratexias necesarias para realizar 

exposicións orais planificadas e participar de 

forma construtiva en diversas interaccións 

comunicativas. 

B1.6. Valorar as producións emitidas 

cunha fonética e prosodia correcta e amosar 

unha actitude crítica ante os prexuízos que 

se poidan asociar a ela. 

B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B1.8. Participar activamente en situacións 

propias do ámbito educativo (pedir 

aclaracións, intercambiar opinións e expor 
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exposición de conclusións). 

B1.9. Coñecemento e aplicación de 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais. 

B1.10. Construción de discursos 

adecuados, cohesionados e coherentes desde 

o punto de vista comunicativo, sobre temas 

de interese persoal ou social da vida cotiá e 

educativa 

B2.1. Aplicación de técnicas de análise 

do contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

B2.2. Comprensión e interpretación de 

textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais en ámbitos próximos á experiencia 

do alumnado: mensaxes electrónicas ou de 

móbil, normas e instrucións de uso. 

 

B2.3. Comprensión, interpretación e 

síntese de textos dos medios de 

comunicación, fundamentalmente textos 

narrativos.  

B2.4. Comprensión e interpretación de 

textos do ámbito educativo, especialmente, 

descritivos, narrativos e expositivos sobre as 

distintas materias curriculares: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en diversos soportes. 

B2.5. Utilización guiada da biblioteca e 

das TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as 

mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 

lingüísticos discriminatorios, especialmente, 

os que aparecen nos medios de 

comunicación. 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados á situación 

comunicativa, aos patróns fonéticos do 

galego e aos signos de puntuación. 

B2.8. Planificación e revisión do escrito, 

de forma guiada, para producir textos 

adecuados, coherentes, cohesionados e 

correctos gramaticalmente 

B2.9. Produción, en formato papel ou 

dixital, de textos propios da vida cotiá e das 

relacións sociais: notas, cartas, avisos, 

mensaxes electrónicas ou de móbil.  

conclusións). 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 

falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma individual ou en grupo. 

B1.10. Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da vida cotiá, de 

interese persoal ou social. 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de lectura comprensiva. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar 

textos da vida cotiá e das relacións sociais en 

ámbitos próximos á experiencia do 

alumnado: mensaxes electrónicas ou de 

móbil e normas e instrucións de uso. 

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar 

escritos dos medios de comunicación, 

especialmente, os narrativos e expositivos de 

estrutura descritiva e secuencial. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar 

escritos do ámbito educativo do alumnado, 

especialmente, textos descritivos, narrativos 

e expositivos sobre as distintas materias 

curriculares: webs educativas, e información 

de dicionarios e enciclopedias en distintos 

soportes. 

B2.5. Utilizar de forma guiada as 

bibliotecas e as TIC para obter información 

e consultar modelos de composición escrita. 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 

crítica ante as mensaxes que transmiten 

prexuízos e reflexionar sobre os usos 

lingüísticos discriminatorios. 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados á situación 

comunicativa. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir textos adecuados, 

coherentes, cohesionados e correctos 

gramaticalmente 

B2.9. Producir, en formato papel ou 

dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, 

mensaxes electrónicas ou de móbil. 

B2.10. Produción, a partir dun modelo, de 

textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato 

papel ou dixital. 

  B2.11. Producir, en soporte impreso ou 

dixital, textos propios da vida educativa, 
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B2.10. Producir, a partir dun modelo, 

textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato 

papel ou dixital. 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou 

dixital, de textos propios da vida educativa, 

especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou 

dixital, de textos de distintos xéneros: 

descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, 

das TIC (procesadores de textos e 

correctores ortográficos) na planificación, 

revisión e presentación dos escritos. 

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da 

lingua cunha actitude activa e de confianza. 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación 

dos conectores textuais máis comúns, en 

particular os temporais e explicativos. 

B3.9. Coñecemento das regras de 

concordancia e das funcións sintácticas 

principais no seo da oración para elaborar 

enunciados cun estilo cohesionado e 

correcto. 

B3.10. Recoñecemento das modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

B3.12. 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. 

B4.8. Recoñecemento e valoración dos 

principais fenómenos que caracterizan as 

variedades diatópicas do galego. 

B5.1. Lectura, con regularidade e de 

maneira guiada, de obras literarias para 

desenvolver o criterio lector; exposición da 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade, relación do seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos 

especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas  

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: 

descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as 

TIC (procesadores de texto e correctores 

ortográficos) para planificar, revisar e 

mellorar a presentación dos escritos. 

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da 

lingua cun ha actitude activa e de confianza. 

 B3.8. Recoñecer, usar e explicar os 

conectores textuais máis comúns (sobre todo 

os temporais e os explicativos). 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e 

das funcións sintácticas principais no seo da 

oración para elaborar enunciados cun estilo 

cohesionado e correcto 

B3.10. Recoñecemento das modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

B3.12. 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.. 

B4.8. Recoñecer e apreciar as variantes 

diatópicas do galego. 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira 

guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expor unha opinión persoal 

sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relacionando o seu sentido coa propia 

experiencia e outros coñecementos 

adquiridos, procurando asimilar os trazos 

estéticos xerais que definen cada texto. 

B5.2. Comparar textos literarios e non 

literarios e diferenciar textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 

facer audicións de poemas recitados ou 

cantados, sinalar a temática ou temáticas 
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adquiridos e asimilación dos trazos estéticos 

xerais que definen cada texto. 

B5.2. Comparación de textos literarios e 

non literarios e diferenciación de textos dos 

tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, 

audicións de poemas recitados ou cantados, 

determinación da temática ou temáticas 

abordadas e descrición dos valores 

estilísticos dos textos. 

B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de 

textos narrativos breves e recoñecemento da 

funcionalidade dos elementos formais 

básicos 

B5.5. Lectura dramatizada e 

comprensiva, visionado de pezas teatrais e 

apreciación dos seus compoñentes e 

procedementos máis relevantes. 

B5.6. Produción de textos sinxelos de 

intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Descrición e caracterización dos 

trazos definitorios básicos do cómic e a 

canción como linguaxes artísticas 

B5.8. Familiarización, seguindo unhas 

pautas orientadoras, co emprego dos fondos 

e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a procura de 

información básica e a resolución de dúbidas 

de traballo. 
 

abordadas e describir os valores estilísticos 

dos textos. 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente 

textos narrativos breves e recoñecer a 

funcionalidade dos elementos formais 

básicos. 

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, 

visionar pezas teatrais e apreciar os seus 

compoñentes e procedementos máis 

relevantes. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención 

estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos 

definitorios básicos do cómic e a canción 

como linguaxes artísticas. 
 

B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas 

orientadoras, co emprego dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 

as virtuais, para a procura de información 

básica e a resolución de dúbidas de traballo. 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión, interpretación e 

resumo de calquera texto oral ou daqueles 

propios dos medios de comunicación, 

especialmente noticias de actualidade, 

próximas aos intereses do alumnado 

B1.10. Construción de discursos 

adecuados, cohesionados e coherentes desde 

o punto de vista comunicativo, sobre temas 

de interese persoal ou social da vida cotiá e 

B1.1. Comprender e interpretar a 

intención comunicativa e a idea xeral de 

textos orais (noticias de actualidade) e 

elaborar un resumo. 

B1.10. Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da vida cotiá, de 

interese persoal ou social. 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 

amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía 
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educativa 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso 

de léxico suficientemente amplo e preciso, 

con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos 

léxicos traballados na aula. 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras 

fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre 

clases de palabras e normativa. 

B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos 

mecanismos da cohesión textual como a 

deíxe persoal. 

 

B5.1. Lectura, con regularidade e de 

maneira guiada, de obras literarias para 

desenvolver o criterio lector; exposición da 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade, relación do seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos 

adquiridos e asimilación dos trazos estéticos 

xerais que definen cada texto. 

B5.2. Comparación de textos literarios e 

non literarios e diferenciación de textos dos 

tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 
 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, 

audicións de poemas recitados ou cantados, 

determinación da temática ou temáticas 

abordadas e descrición dos valores 

estilísticos dos textos. 

B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de 

textos narrativos breves e recoñecemento da 

funcionalidade dos elementos formais 

básicos. 

B5.5. Lectura dramatizada e 

comprensiva, visionado de pezas teatrais e 

apreciación dos seus compoñentes e 

procedementos máis relevantes. 

B5.6. Produción de textos sinxelos de 

intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Descrición e caracterización dos 

trazos definitorios básicos do cómic e a 

canción como linguaxes artísticas 

 

B5.8. Familiarización, seguindo unhas 

pautas orientadoras, co emprego dos fondos 

e vocabulario traballado na aula. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 

calquera outra fonte de consulta en calquera 

soporte, para resolver dúbidas e para 

progresar na aprendizaxe autónoma. 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre 

os mecanismos da cohesión textual como a 

deíxe persoal 

. B5.1. Ler, con regularidade e de maneira 

guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expor unha opinión persoal 

sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relacionando o seu sentido coa propia 

experiencia e outros coñecementos 

adquiridos, procurando asimilar os trazos 

estéticos xerais que definen cada texto. 

B5.2. Comparar textos literarios e non 

literarios e diferenciar textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 

facer audicións de poemas recitados ou 

cantados, sinalar a temática ou temáticas 

abordadas e describir os valores estilísticos 

dos textos. 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente 

textos narrativos breves e recoñecer a 

funcionalidade dos elementos formais 

básicos. 

B5.5. Ler dramatizada e 

comprensivamente, visionar pezas teatrais e 

apreciar os seus compoñentes e 

procedementos máis relevantes. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de 

intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos 

definitorios básicos do cómic e a canción 

como linguaxes artísticas. 

B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas 

pautas orientadoras, co emprego dos fondos 

e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a procura de 

información básica e a resolución de dúbidas 

de traballo. 
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e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a procura de 

información básica e a resolución de dúbidas 

de traballo. 
 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 
coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras 

fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre 

clases de palabras e normativa. 

B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos 

mecanismos da cohesión textual como a 

deíxe persoal. 

B5.6. Produción de textos sinxelos de 

intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Descrición e caracterización dos 

trazos definitorios básicos do cómic e a 

canción como linguaxes artísticas. 
 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 

calquera outra fonte de consulta en calquera 

soporte, para resolver dúbidas e para 

progresar na aprendizaxe autónoma. 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre 

os mecanismos da cohesión textual como a 

deíxe persoal. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de 

intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos 

definitorios básicos do cómic e a canción 

como linguaxes artísticas 
 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión, interpretación e 

resumo de calquera texto oral ou daqueles 

propios dos medios de comunicación, 

especialmente noticias de actualidade, 

próximas aos intereses do alumnado 

B1.10. Construción de discursos 

adecuados, cohesionados e coherentes desde 

o punto de vista comunicativo, sobre temas 

de interese persoal ou social da vida cotiá e 

educativa 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados á situación 

comunicativa, aos patróns fonéticos do 

galego e aos signos de puntuación 
B4.1. Valoración das linguas como medios de relación 

B1.1. Comprender e interpretar a 

intención comunicativa e a idea xeral de 

textos orais (noticias de actualidade) e 

elaborar un resumo. 

B1.10. Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da vida cotiá, de 

interese persoal ou social. 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados á situación 

comunicativa. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de 

relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo, valorar positivamente o 

plurilingüismo como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e coñecer a 
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interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 

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

B4.3. A lusofonía. 
 

B4.4. Análise da situación 

sociolingüística, a partir do contexto familiar 

do alumnado. 

B4.5. Desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ao proceso de recuperación do 

galego, favorecendo o xurdimento de 

vínculos positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das 

potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado da lingua 

galega. 

B4.6. Situación sociolingüística e legal 

das linguas de España. 

 

B4.7. Prexuízos lingüísticos 

B4.8. Recoñecemento e valoración dos 

principais fenómenos que caracterizan as 

variedades diatópicas do galego. 
 

lusofonía e achegarse ás culturas que a 

integran. 

B4.2. Describir e analizar a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do estudo 

dos contextos familiares do alumnado. 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao 

uso do galego e asumir a importancia da 

contribución individual no desenvolvemento 

da lingua galega. 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística 

e legal das linguas de España. 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos 

e analizar a situación persoal en relación a 

eles. 

B4.8. Recoñecemento e valoración dos 

principais fenómenos que caracterizan as 

variedades diatópicas do galego. 
 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Coñecemento e aplicación, con 

axuda das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC), de estratexias 

necesarias para producir textos orais sobre 

temas de actualidade 

B1.6. Valoración das producións orais 

emitidas cunha fonética e prosodia correcta e 

actitude crítica ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

B1.9. Coñecemento e aplicación de 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais 
B4.1. Valoración das linguas como medios de relación 

interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 

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

B4.3. A lusofonía. 

B4.4. Análise da situación 

sociolingüística, a partir do contexto familiar 

do alumnado. 

B4.5. Desenvolvemento de actitudes 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das 

TIC, as estratexias necesarias para realizar 

exposicións orais planificadas e participar de 

forma construtiva en diversas interaccións 

comunicativas. 

B1.6. Valorar as producións emitidas 

cunha fonética e prosodia correcta e amosar 

unha actitude crítica ante os prexuízos que 

se poidan asociar a ela. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 

falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma individual ou en grupo. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de 

relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo, valorar positivamente o 

plurilingüismo como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e coñecer a 

lusofonía e achegarse ás culturas que a 

integran. 

B4.2. Describir e analizar a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do estudo 

dos contextos familiares do alumnado. 
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positivas cara ao proceso de recuperación do 

galego, favorecendo o xurdimento de 

vínculos positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das 

potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado da lingua 

galega. 

 B4.6. Situación sociolingüística e legal 

das linguas de España. 
B4.7. Prexuízos lingüísticos.  

 

B4.8. Recoñecemento e valoración dos 

principais fenómenos que caracterizan as 

variedades diatópicas do galego. 

 
 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao 

uso do galego e asumir a importancia da 

contribución individual no desenvolvemento 

da lingua galega. 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística 

e legal das linguas de España. 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos 

e analizar a situación persoal en relación a 

eles. 

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes 

diatópicas do galego. 
 

4. 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 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. 

Temporalización: 4 unidades para cada avaliación 

 

Unidade 1 

Bloque 1. Comunicación  oral. Escoitar e falar. 

Contido(B1.8) 

Criterio de avaliación 

B 1-8 Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo( pedir aclaracións, intercambiar opinións e expor concllusións). 

Estándares de aprendizaxe 

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

Grao de  consecución: se participa nos debates con respecto, apto, en caso contrario, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución:se fala do tema, apto, se non , non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

 

Contido(B1.1)  

Criterio de avaliación 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais e elaborar un resumo. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención  comunicativa de textos orais sinxelos. 

Grao de consecución.: se demostra que comprende textos orais sinxelos, apto, en caso contrario, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

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

Grao mínimo de consecución: se fai resumos orais correctos, apto, no caso contrario, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
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Contido(B2,7) 

Criterio de avaliación 

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

Estándares de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se le en alto correctamente, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se pronuncia os fonemas ben, apto, en caso contrario, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

 

Contido(B2,1) 

Criterios de avaliación 

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

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contigo: subliñado,esquemas e resumos. 

Grao de consecución: se realiza subliñados, esquemas e resumos correctos, de maneira progresiva, apto, en caso contrario, non  apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa, caderno de clase, probas escritas xunto con outros aspectos (1-10). 

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

Grao de consecución: se ve a intencionalidade do emisor, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa, caderno de clase, probas escritas , xunto con outros aspectos(1-10) 

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

Grao de consecución: se ve a idea golbal dos textos e é capaz de facer un esquema, apto, se non , non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa, caderno de clase, probas escritas xunto con outros aspectos (1-10). 

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

Grao de consecución: se aprende a consultar léxico no dicionario ou deduce o significado polo contexto, apto, se son, non apto. 

Instrumentos de avaliación : observación directa. 

LGB2.1.5.Interpreta o significado de elementos non lingüísticos. 

Grao de consecución: se os interpreta, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se completa a información, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se é capaz de aportar coñecementos propios á lectura, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido(B3.1) 

Criterios de avaliación 

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

Estándares de aprendizaxe 

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

Grao mínimo de consecución: se domina o vocabulario aprendido no tema, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa, revisión do caderno, control escrito xunto con outros aspectos (1-10). 

 

Contido(B3.3.) 

Criterio de avaliación 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte para resolver dúbidas e para profresar na 
aprendizaxe autónoma. 

Estándares de aprendizaxe 

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

Grao de conscución: se é capaz de usar o diconario para consultar palabras, atendendo á normativa e vendo a clase de palaabras, apto, se 
non , non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

  

Contido (B3.2..) 

Criterio de avaliación 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe 
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LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas da lingua galega. 

Grao de consecución: se é capaz de pronunciar correctamente os fonemas da lingua galega, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: control oral. 

 

Contido(B3.6) 

Criterio de avaliación 

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

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e dist ingue as 
flexivas das non flexivas. 

Grao de consecución: se recoñece as categorías gramaticais, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: control escrito, xunto con outros aspectos(1-10). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido( B4.1) 

Contido(B4.2) 

Contido(B4.3) 

Criterio  de avaliación 

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

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüíssticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

Grao de consecución: se valora a nosa lingua, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao  de consecución : se aprende os territorios que forman parte da comunidade lusófona, apto, se non, non apto.. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido(B 5.1.) 

Criterio de avaliación 

B5.1. Ler con regularidade e de maneira guiada obras literarias para desenvolver o criterio lector. 

Estándar de aprendizace 

LGB5.1.1. Le con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector. 

Grao de consecución: se le con regularidade e vai entendendo o libro obrigatorio  da avaliación, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa na aula e control escrito unha vez  lido o libro, 

 

Contido(B5.2) 

Criterio de avaliación 

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

Estándares de aprendizaxe 

LGLB 5-.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes. 

Grao de consecución: se é capaz de aprender as diferenzas entre os textos literarios e non literarios, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa 

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

Grao de consecución: se é capaz de indicar as diferenzas entre textos dos grandes xéneros: narrativo, lírico e dramático, apto, se non , non 
apto. 

Instrumentos de avaliación: observación  directa, control escrito, xunto con outros aspectos (1-10) 

 

Unidade 2 

 

Bloque 1.Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido(B1.2) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a v er a idea xeral e os datos máis relevantes en textos orais, apto, se non, non apto. 

I nstrumento de avaliació : observació  directa. 
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LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar  tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

Grao de consecución: se leva a cabo as tarefas seguindo as instrucións , apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Contido( B2.7) Coma na Unidade 1. 

Contiddo (B2..1) Coma na Unidade 1. 

 

Contido(B2.4) 

Criterio de avaliación 

B2.4.Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito educativo do allumnado, especialmente textos descritivos, narrativos e 
expositivos. 

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se é capaz de comprender e sintetizar textos da vida educativa, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación:observación directa, caderno de clase e probas escritas xunto con outros aspectos (1-10) 

 

Contido (B2.12) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se é capaz de escribir textos de distintos xéneros  cun mínimo de coherencia, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación : observación directa da lectura dos textos e proba escrita xunto con outros aspectos (1-10). 

 

Contido(B2.5) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución : se aprende a usar de forma guiada as bibliotecas e as   TIC para obter información, apto, se  non,  non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido (B3.1).Coma na Unidade 1 

 

Contido(B3.3). Coma  na Unidade 1       

Contido (B3.6) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e dist ingue as 
flexivas das non flexivas. 

Grao de consecución: se vai aprendendo progresivamente as categorías gramaticais e se as recoñece nos textos para corrixir erros e 
distinguir as flexivas das non flexivas, apto, se non , non apto. 

Instrumentos de avaliación: proba escrita conxuntamente con outros aspectos do temario (1-10). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

Contido (B4.4) 

Criterio de avaliación 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galiza a partir do estudo dos contextos familiares do alumnado. 

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se é capaz de deducir a realidade sociolingüística de Galiza a partir da análise da súa situación persoal, apto, se non,  
non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa, debate. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido (B 5.1)Igual ca no tema 1. 

Contido (B5.4) 
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Criterios de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

LGLB 5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

Grao de consecución: se aprende a ler textos narrativos breves e é capaz de recoñecer os elementos formais básicos, apto, se non. Non 
apto. 

Instrumento de avaliación : observación directa. 

 

Contido(B5.6) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución : se aprende a escribir textos sinxelos , narracións, descricións, etc. Dun xeito progresivo, con valor estético e 
baseándose nos coñecementos adquiridos  na aula, apto, se  non, non apto. 

Instrumento de avaliación: proba escrita xunto con outros aspectos (1-10). 

 

 

Unidade 3 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido (B1.3) 

Criterrio de avaliación 

B1.3. Coñecer e aprezar as normas de cortesía  nas intervencións orais propias e alleas tanto espontáneas como planificadas. 

Estándar de aprendizaxe 

LGB 1.3.1. Coñece e apreza as normas que rexen a cortesía na comunicación oral ( intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto 
polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

Grao de consecución: se actúa con cortesía, respecta a quenda, respecta as opinións alleas e rexeita a linguaxe discriminatoria, apto, se  
non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

LGB 1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos ( entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da linguaxe non 
verbal. 

Grao de consecución: se é capaz de aprnder e recoñecer a importancia dos aspectos prosódicos e o significado da linguaxe non verbal, 
apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

  

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

Contido (B2.7) Igual ca  na Unidade 1 e  2. 

Contido (B2.1) Coma  na  Unidade 1 e 2. 

Contido (B2.12) Coma na Unidade 2. 

 

Contido (B 2.10) 

Criterio de avaliación  

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

Estándar de aprendizaxe 

LGB 2.10.1. Produce a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou 
dixital. 

Grao de consecución: se aprende a escribir noticias sinxelas, apto, se  non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa e proba escrita 

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

Grao de consecución: se aprende a ver as seccións dun xornal e recoñecer os elementos paratextuais , apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

 

Contido(B2.6) 

Criterio de avaliación 

B2.6. Amosar  unha actitude refexiva e crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexionar sobre os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución:  se aprende a ser crítico ante as mensaxes que transmiten prexuízos e recoñece os usos lingüísticos 
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discriminatorios, apto, se non,  non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende a non usar expresións que manifestan prexuízos relixiosos, raciais e sexistas, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido B3.1. Coma na Unidade 1 e 2. 

Contido B3.3. Coma na Unidade 1 e 2. 

Contido B3.6. Coma na Unidade 2. 

Contido B3.4. 

Criterios de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se progresivamente vai aprendendo as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: proba escrita xuntamente con outros aspectos (1-10). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido B4.6. 

Criterio de avaliación 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se é capaz de aprender cal é a situación lingüística de España e os seus dereitos lingüísticos, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido B5.1. Coma  nos temas 1 e 2. 

Contido B5.4. Coma no tema 2. 

Contido B5.6. Coma no tema 2. 

 

Unidade 4 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido(B1.4) 

Criterio de avaliación 

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

Esándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a ver a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos, apto, se 
non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende a ver as semellanzas e as diferenzas do tratamento dunha noticia en diferentes medios de comunicación e 
sacar as súas propias conclusións, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende a identificar e rexeitar prexuízos ou discriminacións da lingua, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

Bloque2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Contido (B2.7) Coma nos temas anteriores. 

Contido(B2.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B2.12) Coma nos temas anteriores. 

Contido(B2.3) 

Criterio de avaliación(B2.3) 

Comprender , interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

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

Grao de consecución: se aprende a sintetizar escritos dos medios de comunicación, apto, se non, non apto. 

 

Bloque 3.Funcionamento da lingua 

Contido (B3.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B 3.4) Coma  no tema anterior. 

 

Bloque4. Lingua e sociedade 

 

Contido(B4.5) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a valorar a importancia da contribución individual á normalización da lingua, apto, se  non, non apto. 

Instrumento de avaliación : observación directa. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido (b5.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.4) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.6) Coma nos temas anteriores. 

 

 

Unidade 5 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido (B1.6) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende progresivamente a pronunciar correctamente despois de recoñecer os erros, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación : observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende a rexeitar os prexuízos que se asocian á pronuncia da nosa lingua, apto, se non , non apto. 

Instrumento de avaliación : observación directa. 

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

Grao de consecución : se respecta a variedade dialectal da súa zona , apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque2.Comunicación escrita.Ler e escribir 

Contido(B2.7) Coma nos temas anteriores 

Contido(B2.1) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido(B3.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido(B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido(B3.4) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido(B3.11) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

LGB3.11.1.Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 
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Grao de consecución: se se vai dando conta dos erros e vainos corrixindo, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación : observación directa e probas escritas. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido(B4.8) 

Criterio de avaliación 

B4.6. Recoñecer as variantes diatópicas do galego. 

Estándares de aprenddizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a valorar as variedades diatópicas do galego, apto, se non, non apto. 

Instrumento  de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se respecta as variedades dialectais e utiliza a súa, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende as características básicas de cada bloque dialectal e fai clasificacións lingüísticas segundo o bloque, 
apto, se non , non apto. 

Instrumento de avaliación: proba escrita, xunto con outros aspectos. 

 

Bloque 5.Educación literaria 

Contido(B5.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido(B5.6) Coma nos temas anteriores. 

 

Unidade 6 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

Contido(B1.7) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se fala espontaneamente con corrección , apto, se non, non apto. 

Instrumento  de avaliación: observación directa. 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervención 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). 

Grao de consecución: se aprende progresivamente a falar espontaneamente respectando as regras morfosintácticas e a fonética da nosa 
lingua, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

Contido(B2.7)Coma en temas anteriores. 

Contido (B2.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B2.8) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a utilizar esquemas para estruturar o contido do texto, apto, se non, non apto, 

Instrumento de avaliación: observación directa e caderno de clase. 

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

Grao de consecución: se respecta a concordancia dentro do sintagma verbal e dentro do sintagma  nominal, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa e caderno de clase. 

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

Grao de consecución: se puntúa o texto con corrección, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: probas escritas, xunto con outros aspectos. 

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
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Grao de consecución: se revisa o texto para melloralo, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa, caderno de clase e probas escritas. 

 

Bloque3. Funcionamento da lingua 

Contido (B3.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.3)Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.4) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

Contido (B4.5) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a valorar a importancia de contribuír á normalización da lingua galega, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa e probas escritas. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

Contido (B5.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.6) Coma nos temas anteriores. 

 

Unidade 7 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido (B1.9) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a facer un guión para unha exposición oral breve, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende a falar en público con autoconfianza e seguridade respectando os aspectos prosódicos da linguaxe non 
verbal ( posta en escena, os xestos, a mirada ), apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se pronuncia correctamente, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se nas súas exposicións se ve que incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal, apto, se non,  non 
apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende a ver as similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

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

Grao de consecución: se aprende a recoñecer erros, nos discursos propios e alleos e trata progresivamente de evitalos, apto, se non, non 
apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 2.Comunicación escrita. Ler e escribir 

Contido (B2.7) Coma en temas anteriores. 

Contido(B2.1) Coma  en temas anteriores. 

Contido (B2.4) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a sintetizar textos breves da vida educativa, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa 

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía. 

Grao de consecución: se aprende a seguir instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía,apto, se non, 
non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido(B3.1)Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.4) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido (B4.7 ) Prexuízos lingüísticos 

Criterio de avaliación 

B4.5.Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

Estándar de aprendizaxe 

LGB 4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e 
na do seu contorno. 

Grao de consecución: se aprende a detectar prexuízos novos e vellos cara ao galego, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido (B5.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.3) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente , fai audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e 
describe os valores estilísticos dos textos. 

Grao de consecución: se atende nas audicións de poemas, aprende a lelos expresivamente, se aprende a sinalar os temas e a describir os 
valores estilísticos, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

Contido (B5.6) Coma en temas anteriores. 

Contido (B5.8) 

Criterio de avaliación. 

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

Estándar de aprendizaxe 

LGB5.8.1. Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras , co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluiídas as 
virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

Grao de consecución: se aprende a usar os recursos das bibliotecas para facer un traballo , apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa e traballo ( exposición oral ). 

   

Unidade 8 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido(B1.10) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a participar en conversas informais, dá a súa opinión, fai ofrecementos, pide e dá indicacións, apto, se 
non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

LGB1.10,2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
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Grao de consecución: se aprende a solicitar correctamente unha información ou un servizo, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Contido (B2.7 Coma nos temas anteriores. 

Contido (B2.1) Coma nos temas anteriores. 

  

Bloque 3. Funcionamento da  lingua 

Contido (B3.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido(B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.4) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido(B4.7) Coma no tema anterior. 

 

Bloque 5. Educación  literaria 

Contido(B5.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.6) Coma nos temas anteriores. 

 

Unidade 9 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido (B1.8) Coma no tema 1 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Contido (B2.7) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B2.1) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido (B 3.1) Coma nos temas anteriores. 

 Contido (B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.4) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido (B4.7) Coma no tema anterior. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido (B5.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.6) Coma nos temas anteriores. 

 

Unidade 10 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido (B1.8) Coma no tema anterior. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Contido (B2.7) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B2.1) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido(B3.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.5)  

Criterio de avaliación 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación de acordo coa ccohesión textual. 

Estándar de aprendizaxe 

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



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 37 de 44 

 

Grao de consecución: se aprende o emprego da coma e do punto , apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: redaccións, probas escritas e textos de aula. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido (B4.5) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido (B5.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.3) Coma no tema 9. 

Contido (B5.6) Coma no tema 9. 

 

Unidade 11 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido (B1.8) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Contido (B2.7) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B2.1) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido (B3.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.5) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido (B4.5) Coma no tema 10. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido (B5.1) Coma en temas anteriores. 

Contido (B5.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B5.5) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

LGB5.5.1. Le  dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

Grao de consecución: se aprende a ler textos teatrais apreciando os seus compoñentes e procedementos máis relevantes, apto, se non, 
non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Unidade 12 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Contido (B1.5) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprenddizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende a consultar internet seleccionando contidos relevantes para os seus traaballos, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Contido (B2.7) Coma en temas anteriores. 

Contido (B2.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B2.9) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais : notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 
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Grao de consecución: se aprende a producir textos propios das relacións sociais, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

Contido (B2.14) 

Criterio de avaliación 

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

Estándar de aprendizaxe 

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

Grao de consecución: se aprende , con axuda, a revisar as producións propias e alleas, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa e probas escritas. 

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

Grao de consecución: se aprende a aceptar os erros con actitude de superación, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa, caderno e probas escritas. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Contido (B3.1) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.3) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.6) Coma nos temas anteriores. 

Contido (B3.5) Coma nos temas anteriores. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Contido (B4.5) Coma no tema 11. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Contido (B5.1) Coma en temas anteriores. 

Contido (B5.7) 

Criterio de avaliación 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos do cómic e a canción coma linguaxes artísticas. 

Estándar de aprendizaxe 

LGB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. 

 Grao de consecución: se aprende a recoñecer os trazos básicos do cómic, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: observación directa. 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais  trazos definitorios. 

Grao de consecución: se nun cómic concreto aprende a ver os principais trazos definitorios, apto, se non, non apto. 

Instrumentos de avaliación: observación directa e elaaboración dun cómic. 

LGB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística. 

Grao de consecución: se aprende a ver os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística, apto, se non, non apto. 

Insstrumento de avaliación: observación directa. 

LGB5.7. 4. Identifica e describe, nunha canción dada os seus principais trazos definitorios. 

Grao de consecución: se aprende a identificar nunha canción os seus trazos definitorios, apto, se non, non apto. 

Instrumento de avaliación: ccreación dunha canción en equip 

 

 

5. Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

Creación dun ambiente distendido e de respecto que lles permita aos alumnos /as expresarse oralmente sen inhibicións e ir 
coñecéndose.  

Lectura dos textos traballando a comprensión oral e escrita. 

Explicación dos conceptos básicos. 

Fincapé nos hábitos de traballo: responder ás actividades do libro, utilizar o dicionario, facer resumos, estudar a teoría co apoio dunha 
práctica continuada etc. 

Empregar as TIC para resolver algunhas actividades ou buscar información. 

Crear textos e lelos para favorecer o xuízo crítico, valorar a creatividade e o traballo cooperativo. 

Fomento da aprendizaxe activa e do traballo colaborativo. 

Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

Posta en común do traballo individual ou grupal. 
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6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Materiais e recursos didácticos 

Libros, dicionarios, enciclopedias, internet etc. 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

7.1 Criterios de avaliación 

7.2  Criterios de cualificación 

Avaliacións parciais 

A avaliación será continua. 

Dentro da 1ª,2ª e 3ª avaliación farase o seguinte: 

1. Proba oral (se fala en galego , apto, se non, non apto). 

2. Revisión do caderno( se está limpo, ordenado e cos exercicios realizados, apto, en caso contrario, non apto).  

3. Proba escrita do libro obrigatorio de cada avaliación, con preguntas do contido ou un resumo (se demostra que o 
leu e que o entendeu, apto, en caso contrario non apto). 

4. Probas orais dos libros voluntarios (se demostra que os leu e que os entendeu, sumaráselle 0,5 por cada libro á 
nota dos exames, a partir de 4,5). 

5. Varios controis escritos que farán media entre eles, puntuaranse de 1-10 , tendo en conta os estándares que se 
avalían nas probas escritas .É necesario acadar un 5. Nos controis poderase baixar ata 1 punto por faltas (0,05 
por cada til non posto ou mal posto, 0,1 por problemas de “h” ,”b/v”, diacríticos ,etc. 0,2 por castelanismos, verbos 
incorrectos, etc.). 

6. Terá que ter apto tamén en todos os estándares de observación directa, que vén sendo o traballo na aula. 

Haberá recuperación de cada avaliación, na seguinte, cos mesmos criterios e quedaralle a nota da recuperación 

Avaliación final 

O alumnado que non supere algunha avaliación e non lle dea a media para aprobar, terá que realizar un exame final en 
xuño de toda a materia. Puntuarase de 1-10. 

Faráselle ademais unha proba oral na que ten que acadar “un apto”, revisaráselle o caderno de au la que ha de estar tamén 

,apto, e os tres libros obrigatorios de lectura deberán estar aprobados para superar o curso. 

A nota mínima da avaliación suspensa ten que ser un 3, para poder facer media. 

 

Avaliación extraordinaria 

Para os alumnos suspensos en xuño: 

1. Farase un exame escrito cos mesmos criterios do exame final de xuño. 

2. Realizaranse exames escritos dos libros obrigatorios se os suspenderon, cos mesmos criterios de xuño. Teñen 
que estar aptos, se algún non está apto, suspenderá. 

 

Criterios de cualificación 

Para aprobar cada parcial é necesario ter: apto, na proba oral, no libro de lectura obrigatorio, no caderno e nos estándares 
de observación directa .Deberá acadar tamén, polo menos, un 5 nos exames de avaliación ou ben un 4,5 se le algún libro 
voluntario. A nota global será entre 1-10. 

Cada avaliación terá a súa recuperación na seguinte avaliación. 

Para superar o curso ha de aprobar a media dos parciais ou das recuperacións ou a avaliación final. A nota será entre 1-
10. 

En setembro deberá, ter apto nos libros de lectura e acadar, polo menos, un 5  no exame da materia. A nota será entre 1-
10 
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7.3 Criterios de promoción 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 
práctica docente. 

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  

Os exames faranse tendo en conta os estándares básicos que a continuación indico: 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB 2.1.1 // LGB 2.1.2 // LGB 2.1.3  

LGB 2.2.1 

LGB 2.3.1 

LGB 2.8.4 // LGB 2.8.5 

LGB 2.10.1 

LGB 2.11.1 

LGB 2.12.1 

LGB 2.14.1 //LGB 2.14.2 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

LGB 3.1.1 

LGB 3.4.1 // LGB 3.4.2 

LGB 3.5.1 

LGB 3.6.1 

LGB 3.11.1 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

LGB 4.6.3 

 

Bloque 5. Educación literaria 

LGB 5.2.2 

 

Criterios de promoción 

Se algún alumno suspende en setembro pode recuperar no curso seguinte por avaliacións. 

Terá dereito, ademais, a un exame final en xuño e a un exame en setembro. 

Tamén pode aprobar se supera positivamente a materia de 2º. 
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  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  

  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  

  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 si  
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coavaliación. 

  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  

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

Na ESO, as materias son de contido progresivo polo que a súa superación nun curso supón a superación da materia 
do curso anterior se estivese pendente.  

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, realizarase outra avaliación 
continua particular para a materia pendente, avaliación que será independente da anterior. A superación de esta 
avaliación continua particular suporá o aprobado da materia pendente. 

Para a preparación desta avaliación continua, entregarase aos alumnos unha serie de traballos, que serán 
supervisados polo profesor da aula para a súa realización e corrección. Ditos traballos incluirán exercicios similares a os 
que se esixirán na realización das probas. Os traballos serán valorados. A nota obtida en eles suporá o 10 por cento da 
nota da avaliación correspondente. 

Ademais das dúas opcións xa citadas (avaliación continua do curso actual e avaliación continua particular para a 
materia do curso anterior), existe unha terceira vía para aprobar a materia pendente: as convocatorias oficiais que se 
realizarán nos meses de maio e setembro. Nestas convocatorias oficiais realízanse probas sobre toda a materia.  

O profesor encargado de supervisar o progreso destes alumnos é o profesor que imparte á materia no curso actual. Os 
alumnos que non cursen a materia no curso actual serán supervisados polo xefe ou xefa do departamento. 

10. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados  

Deseño da avaliación inicial 

Realizarase: 

1.Unha proba de expresión oral ( se fala en galego, apto, se non, non apto). 

2. Unha proba de lectura ( se le correctamente, apto, se non, non apto).  

3. Unha proba de comprensión escrita dun texto ( se é capaz de demostrar que o entendeu, apto, se non contesta ben as 
preguntas, non apto). 

4. Unha proba de expresión escrita (se demostra un dominio mínimo de expresión escrita, apto. Se ten mala caligrafía, se 
comete moitos erros, se a redacción non ten sentido, se está en castelán  e se non ocupa a cara dun folio, non apto). 

Medidas individuais e colectivas 

Se está cualificado como “non apto” debería pasar ao A.E. para ser apoidado con reforzo.  

11. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación procurarase detectar os casos dos alumnos que precisen medidas de 
atención especiais e elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, 
manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter 
informativo, faise os alumnos de primeiro e segundo curso da ESO. 
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En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da dispoñibilidade do centro (tanto 
persoal como material) poden facerse agrupamentos específicos para tal fin. 

Neste curso 2018-19 existe un agrupamento específico en 1º da ESO (1º Eso B, 1º ESO C e 1ºESO D) A programación 
para estes alumnos será a mesma en principio.De producírense modificacións en función das necesidades dos alumnos o 
profesor decidirá sobre as medidas a tomar que serán indicadas na memoria final do curso.  

Tamén hai un grupo de oito alumnos exentos de francés que reciben dúas horas de reforzo en lingua galega. 

No caso de que haxa alumnos exentos na materia de Lingua Galega seguirase 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 Galiza , con relación á 
exención da materia de lingua galega. 

Os alumnos asistirán ás clases como medida de integración lingüística e se é necesario elaboraranse materiais didácticos 
específicos para adquirir ao remate do prazo da exención, un dominio adecuado da  lingua galega. 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso que corresponda  

Elementos transversais que se traballarán 

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 ou expresándose de forma oral (respectando as normas de 
comunicación) e escrita. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: será tratada mediante a busca, selección e emprego de ferramentas dixitais para 
transmitir información e comprender as mensaxes dos medios de comunicación, así como para construír textos, traballos 
etc. 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN: traballarase mediante a utilización de ferramentas en 
soportes variados (dicionarios, enciclopedias, xornais dixitais, etc. )para mellorar as habilidades de obtención de 
información, así como mediante adquisición de coñecementos axeitados para seleccionar, analizar criticamente, organizar, 
relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en coñecemento. 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR: será tratado a través do desenvolvemento da iniciativa persoal e da autonomía mediante a 
intervención en situación de comunicación real ou simulada, así coma 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 coma o 
coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos civís en textos seleccionados de lectura e comentario.  

EDUCACIÓN PARA A PAZ, DESENVOLVEMENTO DOS VALORES DE TOLERANCIA E RESPECTO POLOS DEREITOS 
HUMANOS: será especialmente tratada no día a día da aula así coma nos temas onde se fale do conflito lingüístico e do 
respecto absoluto polas diferentes variedades lingüísticas, así coma en textos seleccionados de lectura e comentario.  

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E DE CALQUERA TIPO DE VIOLENCIA OU DISCRIMINACIÓN: terá 
especial tratamento no día a día da aula a través do estudo da chamada “linguaxe sexista” e do uso que dela se fai, 
evitando estereotipos que supoñen xuízos de valor e prexuízos a través da linguaxe. 

Outros temas tales coma a educación medioambiental, a educación para a saúde, a educación viaria... serán introducidos a 
través da selección de textos empregados e do seu comentario. 

13. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 

Un recital de poesía o Día das Letras Galegas 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 44 de 44 

 

 

 


